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 ملقــدمــةا
 



 ٣

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

إن احلمد هللا , نحمده ونستعني به ونستغفره , ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا وسيئات        
ُأعاملنا , من هيده اهللا فال مضل لـه , ومـن يـضلل فـال هـادي لـه , وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا ,            ُ

 .ورسوله وحده ال رشيك له , وأشهد أن حممدا عبده 
َ يا أهيا الذين ءامنوا اتقوا اهللاَ حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون {   ُ ْ ُ ْ َ َِ ِ ُِ ُ ُ َّ ُْ َ ََ َّ َ َ َِ ُ َ َ َُّ ِ َّ َ ُّ{)١(  
َّ يا أهيا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهـا زوجهـا وبـث {   َ َُ َ َ ْ َ َ ْ َّ َُ ََ ْ َ َ َ َّ َِّ ٍ ِ ِ َِ َ َ ٍَّ ْ َ ُ ُْ ُ َ ََ ُّ َ
ِمنهام ر َ ُ ْ ًجاال كثريا ونساء واتقوا اهللاَ الذي تساءلون به واألرحام إن اهللاَ كان عليكم رقيبا ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ْ َ َُ َ ُ ََّ َ َ َ ََ َّ ََ َِ ِ َ َُّ ً{)٢(  
ً يا أهيـا الـذين ءامنـوا اتقـوا اهللاَ وقولـوا قـوال سـديدا {   َ ُ ُِ َِ َ ًَ ْ َ َُ ََّّ ُ َ َّ ْيـصلح لكـم أعاملكـم ) ٧٠(َ ْ ُُ َُ ََ ْ ْ َْ ِ

ُويغفر لكم ذن ُ ُْ ْ ْ ََ ِ ًوبكم ومن يطع اهللاَ ورسوله فقد فاز فوزا عظيام َ ِ َِ ْ ُ َ ْ َ ًَ ََ َ ََ ْ َ ُ َ ُ َ ْ ُ{)٣(  
 :أما بعـد   
ُفهذا البحث تتمة عمل سابق قمت به فيام يتعلق بالرواة الذين يرتجم هلم ابن حبان   

ُيف كتاب املجروحني له , ثم يأيت عنه يف حاهلم خالف ذلـك , فـأفردت مـن تـرجم هلـم 
ٍني ثم أعادهم يف كتـاب الثقـات بمؤلـف مـستقليف كتاب املجروح َّ ُ , وقـد أرشت يف )٤(ُ

ّكثري من تراجم هذا املؤلف إىل صنيع   ابن حبان مع هؤالء الرواة يف صحيحه , هل خرج  َّ
ّهلم فيه , أم تنكب عن الرواية عنهم فيه مع ذكره هلم فيام بعد يف الثقات ?  من غري توسـع 

 .ّدراسة لكيفية إخراج       ابن حبان ملروياهتم يف صحيحه يف ذكر تلك املرويات , وبال 

                                                           
 ١٠٢آية : سورة آل عمران ) ١(
 ١آية : سورة النساء ) ٢(
  ٧١ – ٧٠آية : سورة األحزاب ) ٣(
ســنة . نــرش هــذا الكتــاب عــن طريــق جلنــة التــأليف والتعريــب والنــرش يف جملــس النــرش العلمــي بجامعــة الكويــت ) ٤(

 .م ٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١



 ٤

ّوهناك طائفة من الرواة ترجم هلم ابن حبان يف كتاب املجـروحني ثـم خـرج هلـم   
ُيف صحيحه وليس هلم ترمجة البتة يف كتاب الثقات , فضممت هؤالء إىل أولئك , فكان 

ّان يف املجروحني ثم خرج هلـم الرواة الذين ترجم هلم ابن حب ":        جمموعهم يشمل 
  ." يف صحيحه

وإخراج ابن حبان حديث الـراوي يف صـحيحه بعـد مـا تـرجم لـه يف املجـروحني   
ظاهره    التناقض , كام لو تـرجم لـه يف الثقـات بعـد مـا تـرجم لـه يف املجـروحني , فلـزم 

صـحيحه, ّالوقوف عىل هؤالء   الرواة , وسرب مرويـاهتم التـي خرجهـا هلـم ابـن حبـان يف 
وبيان وجه إخراجه هلم فيه ,    ومقارنة ذلك بكالمه فيهم ملا ترجم هلم يف املجروحني , 
ودفع هذا التعارض , أو االعتذار لـه ,    ونحـو ذلـك ممـا ال يظهـر إال بعـد البحـث والتتبـع 
ّالدقيق لرتاجم هؤالء , وكيفية إخراج ابن حبان هلم   يف صحيحه , بل لعل ابن حبان تغـري  ّّ

َاجتهاده يف الراوي بعد , وخرج حديثه يف الصحيح , وترك قوله األول يف تضعيفه  ّ ُ. 
 رمحه – أعني ابن حبان –وقد ظهر يل من خالل هذه الدراسة عظم شأن هذا اإلمام   

اهللا , فرغم توسعي يف البحث , وتتبعي قدر اإلمكان هلذا الباب , بلغت الرتاجم لدي نحـو 
هذا عدد قليل جدا بالنسبة لرتاجم كتاب املجروحني التي بلغـت أربع وأربعني ترمجة , و

ّ , مع أن هؤالء الذين خرج هلم يف صحيحه بعد ما )١(َاثنتني وثامنني ومائتني وألف ترمجة
 ظهر أن عامتهم يـسلم لـه – بعد التتبع والسرب ملروياهتم تلك –ترجم هلم يف املجروحني 

ه وطريقتـه , وال يعـارض ذلـك قولـه فـيهم إخراج أحاديثهم يف صحيحه عىل حسب منهج
, كـام ظهـر يل ذلـك بعـد تتمـت هـذا هم , إال يف عـدد قليـل مـنهم بلـغ الثامنيـة ّملا جـرح
 .املرشوع 

                                                           
 .م , بتحقيق محدي عبداملجيد السلفي ٢٠٠٠ –هـ ١٤٢٠الطبعة األوىل . رياض  ال–كام يف طبعة دار الصميعي ) ١(



 ٥

 هـذا املـرشوع إىل أبحـاث عـدة , ُمتّونظرا لتوسع الدراسة يف هذا املجال , قس  
 حمكـام يف سلسلة متصلة ; ألمتكن من إمتامه عىل الوجه املطلوب , ونرشه نرشا علميـا

 :ُ, فرأيت أن يكون يف أبحاث أربعة , وهي 
ّمن ترجم له ابن حبان يف املجروحني ثم خرج له يف صحيحه بعد ما وثقه  −١ ّ

. 
ّمن ترجم له ابن حبان يف املجروحني ثم خرج له يف صحيحه من وجـه ال  −٢

 .يعارض جترحيه له 
ّجـروحني ثـم خـرج لـه يف صـحيحه غلطـا أو املمن ترجم له ابن حبان يف  −٣

  .غفلةو
ّدفع اإلهيام عمن ترجم له ابن حبان يف املجروحني ثم خرج يف صـحيحه  −٤

 .عمن اشتبه به 
الـرواة الـذين تـرجم هلـم ": ذه الدراسة , رسمته بعنـوان  هوها هو ذا ثالث أبحاث

مجـع , ودراسـة ,  ( "ّابن حبان يف املجروحني ثم خرج هلم يف صـحيحه غلطـا أو غفلـة
الرواة الـذين تـرجم هلـم  ": بعنوان  وهو , البحث األول , وقد فرغت من انجاز) وحتليل 

ّابن حبان يف املجروحني ثم خرج هلم يف صحيحه بعد مـا وثقهـم مجـع , ودراسـة ,  ( " ّ
الـرواة الـذين تـرجم هلـم ابـن حبـان يف ": , وكذا البحث الثاين , وهـو بعنـوان ) وحتليل 

ُاملجروحني ثم خرج هلم يف صحيحه بـام ال يعـارض جرحـه هلـم مجـع , ودراسـة ,  ( "ّ
 .ملني ا, ومها بصدد النرش بإذن اهللا تعاىل , فاحلمد هللا رب الع) وحتليل 
 ثـم الـذين تـرجم هلـم ابـن حبـان يف املجـروحني سلسلة هـؤالء الـرواة وهبذا تتم  

وهـو املـانع مـن دخـول رواة  −ّ يرس اهللا إمتامه − صحيحه , وبقي البحث الرابع ّخرج هلم
آخرين يف هذه السلسلة ممن تشابه معهـم باألسـامء أو الكنـى , وافرتقـت أعيـاهنم , وهـو 

ّ فادعى أنه خرج −رمحه اهللا  − عىل ابن حبان بحث مهم للغاية , فقد غلط بعض أهل العلم



 ٦

جروحني , والصواب أنـه حه ابن حبان يف كتاب املّلفالن من الرواة ممن جريف صحيحه 
  .ك البحث املستقل ه من ذلّشخص آخر سواه , كام سيأيت بيان ذلك يف حمل

 
  :خطة البحث

خطة البحث وأمهيته ومنهجي فيه , ثم التمهيـد , : ُ قسمت البحث إىل مقدمة فيها   
ثم ذكرت الرتاجم املدروسة مرتبة عىل حروف املعجم , ثم خامتة البحث وفيهـا نتائجـه 

 ., ثم قائمة املصادر واملراجع , ثم فهرس املوضوعات 
 

  :أمهية البحث
 : أمهية هذا البحث يف األمور اآلتية تظهر  
 كتاب املجروحني البن حبان من املصادر األصلية التي يعتمد عليهـا العلـامء −١  

ّ يف احلكم عىل الرواة من حيث قبول مروياهتم , أو ردهـا مطلقـا أو مـن – قديام  وحديثا –
 .وجه دون وجه , أو االعتبار هبا يف املتابعات والشواهد 

بـن حبـان للـراوي ضـمن املجـروحني يف كتابـه هـذا يفيـد طـرح روايتـه  إيراد ا−٢  
 .مطلقا أو مقيدا بوجه ما , أو يفيد عدم االحتجاج به إال إذا توبع 

ّ إخراج ابن حبان حديث الراوي يف صحيحه يدل عـىل احتجاجـه بمروياتـه يف −٣  
 مل يكـن الـراوي صورة االنفراد أو باالعتبار , عىل حـسب حـال الـراوي ورواياتـه فيـه , مـا

ًجمروحا عنده فال خيرج له يف صحيحه إذا  ّ. 
ّ معرفة حال الراوي عند ابن حبان إذا خرج حديثه يف صحيحه بعد ما تـرجم لـه −٤  

 َيف املجروحني , وهل تغري رأي ابن حبان فيه أم ماذا ?
 من مل يفطن من أهل العلم إىل إخراج ابن حبـان حـديث الـراوي يف صـحيحه −٥  
ّجرحه يف كتاب املجروحني , ربام وقع يف اخلطأ يف احلكم عىل الراوي , وجزم بعد ما 



 ٧

ّ عاد فخرج حديثه – نفسه –بضعفه عند             ابن حبان قوال واحدا , وما شعر أن ابن حبان 
 .يف الصحيح 

 معرفة طريقة ابن حبان , وتفسري صنيعه هذا , بعد تتبع رواية الراوي املجـروح −٦  
 .ّالتي خرجها يف صحيحه عنده , و

 
 
 

  :منهج البحث
 اعتمدت كثريا عىل فهرس الرواة املطبوع ضمن اإلحسان يف تقريب صـحيح −١  

, ملعرفـة مواضـع ) مؤسـسة الرسـالة ( ابن حبـان البـن بلبـان , بتحقيـق شـعيب األرنـؤوط 
أحاديث الرواة يف صحيح ابن حبان , وإن كان هذا الفهـرس ال خيلـو مـن بعـض األخطـاء 

 . مواضع عدة لكنها نادرة , وهو مفيد للغاية يف
 سربت كتاب املجروحني البن حبان , وقارنـت الـرتاجم الـواردة فيـه بفهـرس −٢  

الرواة يف صحيح ابن حبان , مع الرجوع إىل الروايات نفسها , وحتديد الراوي إن كان هو 
 .ى أو نحو ذلك ّاملخرج له يف الصحيح أم غريه , وذلك إذا تطابقت األسامء أو الكن

ُ رتبت هذه الرتاجم عىل حروف اهلجاء , مبتدأ باألسامء , ثم الكنى −٣   ّ. 
 عند عرض الرتمجة أذكر بداية كـالم ابـن حبـان مـن كتـاب املجـروحني , ثـم −٤  

 .ّأذكر احلديث أو األحاديث التي خرجها له يف صحيحه 
اده املـذكور يف  حرصت عىل نقل كالم ابن حبان بحروفه , وعىل حكايـة إسـن−٥  

 .ُالصحيح كام أورده يف كتابه , فقد يظهر لغريي خالف ما ذهبت إليه 
ُ درست ترمجـة الـراوي املـرتجم لـه يف املجـروحني , وتتبعـت طـرق روايتـه −٦  

ّاملخرجة له يف صحيح ابن حبان , مع بيان وجه التعارض يف صنيع ابـن حبـان هـذا , ومـا 
 . عند بعض أهل العلم – إن وجد –ترتب عليه من حكم يف حال الراوي 



 ٨

 . بيان حال الراوي , مع حكاية أقوال أهل العلم فيه غالبا −٧  
 التعريف باألعالم املذكورين خالل الرتمجة , مع رشح األلفـاظ الغريبـة , يف −٨  

 .الغالب األكثر 
 قد أطيل يف بعض الرتاجم وقد أختـرص حـسب مـا تقتـضيه كـل ترمجـة , ومـا −٩  

 .طلوب يتحقق به امل



 ٩

 
 
 

 
 
 
 
 

 التمـهـيــد
 



 ١٠

 أحد أئمة احلديث وحفاظه , وهـو أبـو حـاتم حممـد – رمحه اهللا –اإلمام ابن حبان   
هـ , وكانت وفاته ٢٧٠ُبن حبان بن أمحد التيمي البستي القايض , شيخ خراسان , ولد سنة 

 .هـ ٣٥٤سنة 
أبـو حـاتم ":  − صـاحب املـستدرك عـىل الـصحيحني –قـال أبـو عبـداهللا احلـاكم   

البستي القايض , كان من أوعية العلم يف اللغة والفقه واحلديث والوعظ , وكان من عقالء 
ُالرجال , صنف فخرج له من التصنيف يف احلديث ما مل يسبق إليه ّ". )١(  

 :ومن مصنفات ابن حبان الشهرية   
 . كتاب معرفة املجروحني والضعفاء من املحدثني −١  
  . وكتاب الثقات−٢  
 . وكتاب املسند الصحيح عىل التقاسيم واألنواع −٣  
ّوقد ترجم ابن حبان لبعض الرواة ضمن املجروحني , ثم خرج هلم يف صحيحه ,   

ــأليف عــن كتــاب  ــأخر يف الت ــه يف الــصحيح مت ــا أن كتاب وهــذا مــشكل , ال ســيام إذا علمن
ّاملجروحني , فقد جاء ذكر إلسامعيل بن عياش يف إسناد حلـديث خر ّ جـه ابـن حبـان يف ٌ

إسامعيل هذا , هـو إسـامعيل بـن عيـاش , مل نـذكره ":  , فقال ابن حبان عقبه )٢(صحيحه
ّ يف هذا املوضع احتجاجا منا به , واعتامدنا يف هـذا اخلـرب عـىل منـصور )٣(يف كتابنا هذا
وإسامعيل قد ذكرنا السبب يف تركه يف كتـاب  , )٥( , ألنه سمعه من فليح)٤(بن أيب مزاحم

  ."ملجروحنيا

                                                           
الـرواة الـذين ": ابن حبان من األئمة املشهورين , وقد ترمجت له برتمجة شاملة وموجزة , يف بدايـة كتـايب اآلخـر ) ١(

 .عن إعادهتا هنا  , فأغنى ذلك ١٧ – ١١  ص "ترجم هلم        ابن حبان يف املجروحني وأعادهم يف الثقات
 )٥٣٨٩ (١٢/٢١٠كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٢(
 .يعني الصحيح ) ٣(
 )٦٩٠٧(تقريب التهذيب .    ثقة , من العارشة , مات سنة مخس وثالثني , وهو ابن ثامنني سنة , م د س ) ٤(
 )٥٤٤٣(تقريب التهذيب  .      ع. هو ابن سليامن , صدوق كثري اخلطأ , من السابعة , مات سنة ثامن وستني ومائة ) ٥(



 ١١

ّوكذلك يزيد بن عبـدامللك النـوفيل , خـرج لـه ابـن حبـان يف صـحيحه   َ ْ  مقرونـا )١(َّ
 دون يزيـد بـن عبـدامللك )٢(احتجاجنا يف هذا اخلرب بنافع بن أيب نعـيم": بغريه ,    وقال 

  ."ألن يزيد بن عبدامللك تربأنا من عهدته يف كتاب الضعفاءالنوفيل ; 
ّغـريا ّفعىل هذا , أيعترب إخراج ابن حبان حديث الراوي يف صحيحه بعد ما جرحه ت  

ُيف اجتهاده , وجيب إذا أن يمحى اسمه من املجروحني ? ً 
ًأو أن ذلك وقع منه غلطا وغفلة عن قوله السابق فيه ?   ً 
ّأو أنه خرج له يف صحيحه عىل وجه ال يعارض قوله فيه ملا جرحه ?   ّ 
ّأو ظنه آخر سوى ذاك الذي ضعفه ?   ّ 
جة حتل اإلشـكال الـوارد هذا ما دفعني خلوض غامر هذا البحث للوصول إىل نتي  

 .ٍ يف كل راو عىل حدة – رمحه اهللا –يف صنيع    ابن حبان 
وابن حبان يف كتـاب املجـروحني ذكـر أنـواع جـرح الـضعفاء , وجعلهـا عـرشين   
ّ , وذكر كذلك أجناس أحاديث الثقات التي ال جيوز االحتجـاج هبـا , وعـدها سـتة )٣(نوعا

هــؤالء الثقــات , فقــد قــال ابــن حبــان نفــسه , يف  , وأورد يف كتابــه هــذا بعــض )٤(أجنــاس
فكل من جييء من هذا اجلنس يف هذا الكتاب , فإين أقول بعقب ": اجلنس األول منهم 

  )٥("ال يعجبني االحتجاج بخربه إذا انفرد: ذكره 

                                                           
 )١١١٨ (٣/٤٠١كام يف اإلحسان البن بلبان ) ١(
كـان يؤخـذ عنـه القـرآن , ولـيس ": قال أمحد بن حنبـل . أحد القراء السبعة , ومقرئ املدينة , وهو ثبت يف القراءة ) ٢(

لـيس بـه ":  , وقـال النـسائي "بـهكـان عنـدنا ال بـأس ": ّ , لكن وثقه ابن معني , وقال ابن املديني "بيشء يف احلديث
انظر ترمجتـه يف .      فمثله ال ينـزل حديثه عن رتبة احلسن : أقول  . "وأرجو أنه ال بأس به":  , وقال ابن عدي "بأس

 )٨٩٩٧ (٤/٢٤٢ميزان االعتدال : 
 ٨٣−١/٥٨املجروحني ) ٣(
 ٨٨−١/٨٤املجروحني ) ٤(
 ١/٨٥املجروحني ) ٥(



 ١٢

وقد ترجم ابن حبان يف كتاب املجروحني لطائفة من رواة احلديث املشهورين ,   
تنكب عن إخراج أحاديثهم يف صحيحه , ال احتجاجا وال اعتبارا , وبعضهم من الثقات , و

ّوتقدم قريبا كالمه يف إسامعيل بن عياش , وكيف أنه أعرض عن حديثه بمرة , فلم خيرج 
 :له شيئا البتة , ومن هؤالء 

  )١(.بقية بن الوليد احلميص   
ْوهبز بن حكيم بن معاوية    َ.)٢(  
َوحريز بن عثامن الرحبي    ََّ ِ.)٣(   
ْهر بن حوشب َشو   َ ْ.)٤(  
ْوعاصم بن ضمرة    َ.)٥(  
  )٦(.ح كاتب الليث وعبداهللا بن صال  
ِوعبداهللا بن هليعة    َ.)١(  

                                                           
 )١٥٩ (٢٣٢−١/٢٢٩املجروحني ) ١(

  .٤خت م . بع وتسعني , وله سبع وثامنون  صدوق , كثري التدليس عن الضعفاء , من الثانية , مات سنة س  
 )٧٣٤( تقريب التهذيب 

 )١٤٤ (١/٢٢٢املجروحني ) ٢(
 )٧٧٢(تقريب التهذيب  .      ٤خت .  صدوق , من السادسة , مات قبل الستني   

 )٢٧٩ (٣٣٢−١/٣٣١املجروحني ) ٣(
تقريـب التهـذيب  .    ٤خ . ثامنون سنة  ثقة ثبت , رمي بالنصب , من اخلامسة , مات سنة ثالث وستني , وله ثالث و  

)١١٨٤( 
 )٤٧٠ (٤٥٩−١/٤٥٨املجروحني ) ٤(

 )٢٨٣٠( تقريب التهذيب    .  ٤بخ م .  صدوق كثري اإلرسال واألوهام , من الثالثة , مات سنة اثنتي عرشة   
 )٧١٥ (٢/١٠٧املجروحني ) ٥(

 )٣٠٦٣(ب التهذيب تقري .    ٤.  صدوق , من الثالثة , مات سنة أربع وسبعني   
 )٥٦٨ (١/٥٣٤املجروحني ) ٦(

 صدوق كثري الغلط , ثبت يف كتابه , وكانت فيه غفلة , من العارشة , مات سنة اثنتني وعرشين , وله مخـس وثامنـون   
 )٣٣٨٨(تقريب التهذيب .           خت د ت ق .   سنة 



 ١٣

  )٢(.وعبداهللا بن حممد بن عقيل بن أيب طالب   
ــن أيب رواد    ــدالعزيز ب َّوعب ــذهبي )٣(.َ ــال ال ــنقص ":  ق ــالغ يف ت ــان فب ــن حب ــا اب ّوأم

  )٤("عبدالعزيز
َّوالعطاف بن خالد املخزومي    َ.)٥(  
:  قال الـذهبي )٦(.وحممد بن الفضل السدويس , أبو النعامن عارم , شيخ البخاري   

 )٧(قلـت. ّتغري بأخرة , وما ظهر له بعد اختالطه حديث منكر , وهو ثقة : وقال الدارقطني "
فهذا قول حافظ العرص الذي مل يأت بعـد النـسائي مثلـه , فـأين هـذا القـول مـن قـول ابـن : 

َّحبان اخلس ّاختلط يف آخر عمره وتغري حتى كان ال يدري ما : ّاف املتهور يف عارم , فقال َ
ــه فــيام رواه  ــرية , فيجــب التنكــب عــن حديث ــاكري الكث ــه املن ــه , فوقــع يف حديث حيــدث ب

                                                                                                                                                                      
 )٥٣٢ (١/٥٠٤املجروحني ) ١(

رتاق كتبه , ورواية ابن املبارك وابن وهب عنه أعدل مـن غريهـا , ولـه يف مـسلم  صدوق , من السابعة , خلط بعد اح  
 )٣٥٦٣(تقريب التهذيب .      م د ت ق . بعض يشء مقرون , مات سنة أربع وسبعني , وقد ناف عىل الثامنني 

 )٥١٦ (١/٤٩٤املجروحني ) ٢(
تقريـب التهـذيب .     بـخ د ت ق . عـد األربعـني  صدوق , يف حديثـه لـني , ويقـال تغـري بـأخرة , مـن الرابعـة , مـات ب  

)٣٥٩٢( 
 )٧٣٦ (٢/١١٩املجروحني ) ٣(

تقريـب التهـذيب  .    ٤خـت .  صدوق عابد , ربام وهم , ورمي باإلرجاء , مـن الـسابعة , مـات سـنة تـسع ومخـسني   
)٤٠٩٦( 

 ٢/٦٢٩ميزان االعتدال ) ٤(
 )٨٣٢ (٢/١٨٦املجروحني ) ٥(

 )٤٦١٢(تقريب التهذيب .       بخ قد ت س .  , مات قبل مالك  صدوق هيم , من السابعة  
 )٩٦٧ (٢/٢٩٠املجروحني ) ٦(

تقريــب التهــذيب .    ع .  ثقــة ثبــت , تغــري يف آخــر عمــره , مــن صــغار التاســعة , مــات ســنة ثــالث أو ســبع وعــرشين   
)٦٢٢٦( 

 .القائل الذهبي رمحه اهللا ) ٧(



 ١٤

ُاملتأخرون , فإذا مل يعلم هذا ترك الكل , وال حيتج بيشء منهـا  ُ ومل يقـدر ابـن  : )١(قلـت. ُ
  )٢("نكرا , فأين ما زعم ?حبان أن يسوق له حديثا م

ّفهؤالء وأمثاهلم ممـن احـتج ببعـضهم مجاعـة مـن أهـل العلـم وخرجـوا هلـم يف   
ّالصحيح ,     أعرض عنهم ابن حبان بعد ما ترجم هلم يف املجروحني , ومل خيـرج هلـم 

ّاملجروحني ثم خـرج هلـم يف شيئا البتة يف صحيحه , ونراه قد ترجم لطائفة أخرى ضمن 
ّالء اهتمه ابـن حبـان نفـسه , ثـم خـرج لـه يف الـصحيح , كزيـاد بـن , بل بعض هؤصحيحه 

كان رافضيا , يضع احلـديث يف مثالـب ": املنذر أيب اجلارود الثقفي , قال فيه ابن حبان 
أصحاب النبي صىل اهللا عليه وسلم , ويروي يف فضائل أهل البيت أشياء ما هلا أصول , ال 

 )٤(.ّرج له يف صحيحه حديثني ه خيس , ثم هو نف)٣("ّحيل كتابة حديثه
هذا كمثال , ولذا قمت بجمـع هـؤالء الـرواة ودراسـة أحـواهلم , ومرويـاهتم التـي   

ن امن ظهر يل فيه غلط ابـن حبـالبحث ُ, وأفردت يف هذا ّخرجها     ابن حبان يف صحيحه 
فــاهللا أســأل التوفيــق والقبــول , والــسداد يف األقــوال واألفعــال ,  أو غفلتــه ,  − رمحــه اهللا −

 .واحلمد هللا رب العاملني 

                                                           
 .القائل الذهبي رمحه اهللا ) ١(
 ٢٦٨−١٠/٢٦٧ , وقال الذهبي نحو كالمه هذا يف سري أعالم النبالء ٤/٨ميزان االعتدال ) ٢(
 )٣٥٩ (١/٣٨٤املجروحني ) ٣(
 )٥٧٣٥ (١٣/٤٤, ) ٥٥٦٦ (١٢/٣٧٧كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٤(



 ١٥
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 ١٦

 
 



 ١٧

ْاحلارث بن عبداهللا اهلمداين األعور ] ١[  َ 
 
 

كـان غاليـا يف التـشيع , واهيـا يف ":   , فقال )١(ترجم له ابن حبان يف املجروحني  
 .م بعض أهل العلم يف اهتامه وتضعيفه  , وحكى كال"احلديث
 :من رواية احلارث األعور  لكن أخرج ابن حبان يف صحيحه حديثني  
محاد بن زيد , وأيب حنيفـة رمحهـام اهللا تعـاىل , : وفيه قصة بني اإلمامني  : األول  

 حـدثنا:  , قـال )٣( من طريق إبراهيم بن احلجاج السامي)٢(فقد روى ابن حبان يف صحيحه
إين لبست خفـني : جلست إىل أيب حنيفة بمكة , فجاءه رجل , فقال : محاد بن زيد , قال 
عليـك :  فقال له أبو حنيفة – شك إبراهيم –لبست رساويل وأنا حمرم : وأنا حمرم , أو قال 

يـا أبـا : فقلـت . ال : وجدت نعلـني , أو وجـدت إزارا ? فقـال : فقلت للرجل  : )٤(قال. دم 
حـدثنا عمـرو بـن : فقلـت .  سواء وجد أو مل جيد : فقال . ا يزعم أنه مل جيد حنيفة إن هذ

سـمعت رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه :  , عـن ابـن عبـاس , قـال )٦( , عن جابر ين زيد)٥(دينار
 , وحـدثنا "الرساويل ملن مل جيد اإلزار , واخلفان ملن مل جيد النعلـني": وسلم يقول 

الـرساويل ": بن عمر , أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال  , عن ا)١( , عن نافع)٧(أيوب

                                                           
)٢٠٠ (١/٢٦٤) ١( 
 )١٦٢(تقريب التهذيب . س . ة , مات سنة إحدى وثالثني أو بعدها ثقة هيم قليال , من العارش) ٢(
 ٩/٩٢كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٣(
 .هو محاد بن زيد : القائل ) ٤(
 )٥٠٢٤(تقريب التهذيب .  ع . هو املكي , ثقة ثبت , من الرابعة , مات سنة ست وعرشين ومائة ) ٥(
. ثالث ومائـة : نيته , ثقة فقيه , من الثالثة , مات سنة ثالث وتسعني , ويقال أبو الشعثاء األزدي البرصي , مشهور بك) ٦(

 )٨٦٥(تقريب التهذيب . ع 
هو السختياين , ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد , من اخلامسة , مات سنة إحـدى وثالثـني ومائـة , ولـه مخـس ) ٧(

 )٦٠٥(تقريب التهذيب . ع . وستون 



 ١٨

 وأشار إبراهيم – )٢(فقال بيده:  , قال "ملن مل جيد اإلزار , واخلفان ملن مل جيد النعلني
 داخـل )٣( كأنه مل يعبأ باحلديث , فقمت من عنده فتلقاين احلجاج بن أرطاة–بن احلجاج 

تقول يف حمرم لبس الرساويل أو لبس اخلفني ?  فقـال يا أبا أرطاة , ما : املسجد , فقلت 
قـال رسـول اهللا صـىل اهللا : حدثنا عمرو بن دينار , عن جابر بن زيد , عن ابن عباس , قال : 

 , وحـدثني "الرساويل ملن مل جيد اإلزار , واخلفان ملن مل جيد النعلني": عليه وسلم 
الــرساويل ملــن مل جيــد اإلزار , " : , عــن عــيل , أنــه قــال احلــارث , عــن )٤(أبــو إســحاق

 !فام بال صاحبكم يقول كذا وكذا ?: قلت :  , قال "واخلفان ملن مل جيد النعال
فاحلارث هذا هو األعور , وهنا مل حيتج به ابن حبان , وإنام جـاء ذكـره يف كـالم   

بن حبـان احلجاج بن أرطاة ملا أخربه محاد بن زيد بام دار بينه وبني أيب حنيفة , واعتامد ا
زيـد , وأمـا يف هذا الباب عىل حديث ابن عباس , وحديث ابن عمر , من رواية محـاد بـن 

فقد جاء ذكره تتمة للرواية , وكذلك حديث ابن  −من هذا الوجه  − قول عيل ريض اهللا عنه
عباس من رواية احلجاج بن أرطـاة , فـاعتامد  ابـن حبـان فيـه عـىل روايـة محـاد بـن زيـد , 

 جمروح عند ابن حبان , ولذا فقد أدرجـت ترمجـة احلجـاج بـن أرطـاة يف فاحلجاج نفسه
ّالرواة الذين ترجم هلم ابن حبان يف املجروحني ثم خرج له يف صـحيحه ": بحثي اآلخر 

 , وإنـام جـاء م , ضمن من مل يقصد ابن حبان إخراج أحـاديثه"ُبام ال يعارض جرحه هلم
األعـور هنـاك أيـضا ,  تـرجم احلـارث تأوردكـذلك بسبب هـذه الروايـة ذكرها عرضا , و

 . احلديث الثاين اآليت بسبه هنا بُوأعدت
                                                                                                                                                                      

 .ع . , ثقة ثبت فقيه مشهور , من الثالثة , مات سنة سبع عرشة ومائة , أو بعد ذلك هو موىل ابن عمر ) ١(
 )٧٠٨٦(      تقريب التهذيب 

 .يعني أبا حنيفة رمحه اهللا ) ٢(
تقريـب . بـخ م  . القايض , أحد الفقهاء , صدوق كثري اخلطأ والتـدليس , مـن الـسابعة , مـات سـنة مخـس وأربعـني ) ٣(

 )١١١٩(التهذيب 
َهو عمرو بن عبداهللا السبيعي , ثقة مكثر عابد , من الثالثة , اختلط بأخرة , مات سنة تسع وعرشين ومائة , وقيل غـري ) ٤( َ ِ َّ

 )٥٠٦٥(ع تقريب التهذيب . ذلك 



 ١٩

 , عــن )٢( مــن طريــق عمــرو بــن مــرة)١(أخرجــه ابــن حبــان يف صــحيحه : والثــاين  
آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه إذا علموا بـه ": احلارث بن عبداهللا , أن ابن مسعود قال 

رتـه ,  , واملرتـد أعرابيـا بعـد هج)٤( للحسن , والوي الـصدقة)٣(, والواشمة واملستوشمة
  "ملعونون عىل لسان حممد صىل اهللا عليه وسلم يوم القيامة

كـان ": واختلف رأي ابـن حبـان فيـه , فقـال ": قال املنذري يف ترمجة احلارث   
 , وأخرج له يف صـحيحه حديثـه عـن ابـن مـسعود يف "غاليا يف التشيع واهيا يف احلديث

  )٥("الربا
 )٦(ن بال شك , لكنه تـرجم يف الثقـاتاحلارث األعور جمروح عند ابن حبا: أقول   

احلارث بن عبداهللا , كويف , يروي عن ابـن مـسعود , روى ": حلارث آخر يف ظنه , فقال 
 منـه أهنـام اق بينهام ظنـَّ , وهو هو اهلمداين األعور , لكن ابن حبان فر"عنه عمرو بن مرة

                                                           
 )٣٢٥٢ (٨/٤٤اإلحسان البن بلبان ) ١(
 : − وفقــه اهللا – األرنــؤوط  , وقــال حمققــه شــعيب"عبــداهللا بــن مــرة": جــاء يف املطبــوع مــن اإلحــسان البــن بلبــان ) ٢(

 "٣/١٨حترف يف األصل إىل عمرو بن مرة , والتصويب من مصادر التخريج , وحتفة األرشاف "
 , فالرواية عند ابن حبان هكذا , ولذا تـرجم للحـارث هـذا "عمرو بن مرة": الصواب إبقاؤه كام يف األصل : أقول   

  ."عمرو بن مرةود , روى عنه يروي عن ابن مسع": بقوله ) ٤/١٣٠(كام يف الثقات 
وعبداهللا بن مرة , وعمرو بن مرة , كالمها يروي عن احلارث األعور , وليسا بأخوين , ومهـا ثقتـان , وهلـام روايـة   

ــستة  ــب ال ــر . (يف الكت ــامل : انظ ــذيب الك ــذيب ١٦/١١٤ , ٥/٢٣٢هت ــذيب الته  , وتقريــب ٢٥−٦/٢٤ , وهت
 ))٥١١٢ , ٣٦٠٧(التهذيب 

ْالوشم ) ٣( ُّ أن يغرز اجللد بإبرة , ثم حيشى بكحل أو نيل , فيزرق أثره أو خيرض :َ َ َ ُْ ُ َّ َ ْ ُِ ْوقد وشمت تشم وشام فهي واشـمة . ُ ََ ُ َِ َ
ِواملستوشمة واملوتشمة .  َِ َُ ُْ  )٥/١٨٩النهاية البن األثري .    (التي يفعل هبا ذلك : ْ

ُّاليل ) ٤( َلويـت دينـه ليـا ول: يقـال . هو املطـل : َّ َ َْ َ الفـائق يف غريـب احلـديث : انظـر . (َّيانـا , أي يمنعـه حقـه ويثنيـه عنـه ََ
 )١٥/٢٦٣ , ولسان العرب البن منظور ٣/٣٣٢للزخمرشي 

ذكر لعن املصطفى صىل اهللا عليه وسلم ": مانع الزكاة , وعىل هذا بوب ابن حبان للحديث بقوله : واملقصود هنا   
  ."يا بعد اهلجرةاملمتنع عن إعطاء الصدقة , واملرتد أعراب

 )٢٧(الرواة املختلف فيهم للمنذري ) ٥(
)٤/١٣٠) ٦ 



 ٢٠

جروحني وأعادهم يف الرواة الذين ترجم هلم ابن حبان يف امل" ذلك يف ُاثنان , وقد بينت
  .)١("الثقات

وذكر املنذري أن ابن حبان احتج بـه يف صـحيحه , ومل أر ذلـك ": قال ابن حجر   
 عـن احلـارث بـن عبـداهللا الكـويف عـن ابـن عمرو بن مرةالبن حبان وإنام أخرج من طريق 

ث مسعود حديثا , واحلارث ابن عبداهللا الكويف هذا هو عند ابن حبان رجل ثقة غري احلـار
  .)٢("األعور , كذا ذكر يف الثقات , وإن كان قوله هذا ليس بصواب , واهللا أعلم 

وفــيام تقــدم ظهــر جليــا أن ابــن حبــان مل حيــتج يف صــحيحه باحلــارث األعــور ,   
ّ, وخرج حديثه السابق يف صحيحه غلطا , حيسب أنه آخـر سـوى واملعتمد عنده تضعيفه 

 . , واهللا أعلم احلارث األعور 

                                                           
 ]١٥ [٥٧ص ) ١(
 ٢/١٤٧هتذيب التهذيب ) ٢(



 ٢١

 الزبري بن سعيد املديني ] ٢[ 
 
 

 شـيخ يـروي عـن عبداحلميـد بـن " : , فقال )١(ترجم له ابن حبان يف املجروحني  
 , قليل احلديث , منكر الرواية فيام يرويه , )٣( , روى عنه سعيد بن زكريا املدائني)٢(سامل

روى عـن عبداحلميـد بـن . وجب التنكب عن مفاريده , واإلحتجاج بام وافق الثقـات عنـه 
َ لعق ثالث لعقـات من": قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم : سامل , عن أيب هريرة , قال  ََ َ

 ثم ذكر ابـن حبـان إسـناده هلـذا " ."عسل ثالث غدوات يف كل شهر مل يصبه عظيم بالء
وقـال ابـن . حدثنا الـزبري بـن سـعيد بـه : احلديث من طريق سعيد بن زكريا املدائني , قال 

 )٥(ُ صاحب عبداهللا بن عيل بن يزيـد بـن ركانـة)٤(وليس هذا بالزبري بن سعيد": حبان عقبه 
." 

 :َّوقد خرج ابن حبان يف صحيحه حديثني من رواية الزبري بن سعيد   
        حـدثنا :  , عن الزبري بن سـعيد , قـال )٧(أخرجه من طريق جرير بن حازم : )٦(األول  

َّ , أنـه طلـق امرأتـه البتـة , فـأتى )١( , عـن جـده)٨(ُعبداهللا بن عيل بن يزيد بن ركانة , عن أبيـه َّ

                                                           
)٣٧٢ (١/٣٩٢) ١( 
 )٣٧٦١(تقريب التهذيب .   ق . أبو سامل , موىل عمرو بن الزبري , جمهول , من الرابعة ) ٢(
 )٢٣٠٨(تقريب التهذيب .   ت ق . باحلافظ , من التاسعة هو سعيد بن زكريا القريش , املدائني , صدوق مل يكن ) ٣(
ّيعني الزبري بن سعيد بن سليامن بن سعيد بن نوفل بن احلارث بن عبداملطلب اهلاشمي , املدين , لـني احلـديث , ) ٤(

 )١٩٩٥(تقريب التهذيب .   د ت ق . من السابعة , مات بعد اخلمسني 
 )٣٤٨٦(تقريب التهذيب .   د ت س .  من السادسة ّوقد ينسب إىل جده , لني احلديث ,) ٥(
 )٤٢٧٤ (١٠٠−١٠/٩٧اإلحسان البن بلبان ) ٦(
ْثقة , لكن يف حديثه عن قتادة ضعف , وله أوهام إذا حدث من حفظه , وهو من السادسة , مات سنة سـبعني بعـد مـا ) ٧(

 )٩١١(تقريب التهذيب .   ع . اختلط لكن مل حيدث يف حال اختالطه 
ّو عيل بن يزيد بن ركانة بن عبديزيد املطلبي , مستور , من الرابعة ه) ٨(  )٤٨١٥(تقريب التهذيب .   د ق . ُ



 ٢٢

 . "آاهللا ?": قال . واحدة : قال  . "ما أردت هبا ?": سلم , فقال صىل اهللا عليه و      النبي 
  ."هي عىل ما أردت": قال          . آاهللا : قال 

هـو الـزبري بـن سـعيد بـن سـليامن بـن : الزبري بن سعيد هذا ": وقال ابن حبان عقبه   
ُّنوفل بن احلارث بن عبداملطلب , أمه محادة بنت يعقوب بن سعيد بن نوفل بن احلارث 

  ."ن عبداملطلب , مات يف والية أيب جعفرب
أخربنا الـزبري بـن سـعيد , :  , قال )٣(أخرجه ابن حبان من طريق عبداهللا : )٢(والثاين  

 , عن أيب هريرة , عـن النبـي صـىل اهللا عليـه )٥( , عن عطاء بن يسار)٤(عن صفوان بن سليم
ْإن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك هبـا جلـساءه , هيـ": وسلم , قال  َ َوي هبـا مـن أبعـد مـن ُ َ ْ ْ ِ

َّالثريا َ ُّ" 
 يفــرق بــني الــزبري بــن ســعيد الــذي تــرجم لــه يف – رمحــه اهللا –ابــن حبــان : أقــول   

 :ّاملجروحني , والزبري بن سعيد الذي خرج له يف صحيحه , فهام عنده إثنان 
جمروح , روى عن عبداحلميـد بـن سـامل , ويـروي عنـه سـعيد بـن زكريـا  : األول

 .املدائني 
مقبول الرواية , وهو الزبري بن سعيد اهلاشمي , وقـد تـرجم لـه ابـن حبـان  : والثاين

الزبري بن سعيد بن سليامن بن نوفل بن احلارث بن عبـداملطلب , ": ,  فقال )٦(يف الثقات

                                                                                                                                                                      
َّهو ركانة , بضم أوله وختفيف الكاف , ابن عبديزيد بن هاشم بن املطلب بن عبدمناف املطلبي , من مسلمة الفتح , ) ١( ُ

 )١٩٥٥(تقريب التهذيب .   د ت ق . ثم نزل املدينة , ومات يف أول خالفة معاوية 
 )٥٧١٦ (١٣/٢٤اإلحسان البن بلبان ) ٢(
 .هو ابن املبارك ) ٣(
ُاملدين , أبو عبداهللا الزهري موالهم , ثقة مفت عابد , رمـي بالقـدر , مـن الرابعـة , مـات سـنة إثنتـني وثالثـني , ولـه ) ٤( ٍ

 )٢٩٣٣(تقريب التهذيب .   ع . إثنتان وسبعون سنة 
ملدين , موىل ميمونة , ثقة فاضل , صاحب مواعظ وعبادة , من صغار الثانية , مات سنة أربع وتسعني , أبو حممد ا) ٥(

 )٤٦٠٥(تقريب التهذيب .   ع . وقيل بعد ذلك 
)٦/٣٣٣) ٦ 



 ٢٣

أمه محادة بنت يعقوب بن سعيد بن نوفل بـن احلـارث بـن عبـداملطلب , مـات يف واليـة 
َصفوان بن سليم , وقد أدرك ابن املبارك الزبري هذا وروى عنـه أيب جعفر , وهو يروي عن  ُ

 "ُ عن عبداهللا بن عيل بن يزيد بن ركانة عن جده أنه طلق امرأته البتة , احلديث )١(, ويروي
ِّعىل هذا  فابن حبان يف ظنه مل خيـرج يف صـحيحه شـيئا للـزبري بـن سـعيد : أقول 

َّالذي جرحه, فال تعارض عنده , وقد فرق َّذا الذي غرين من قبل , فلـم  بينهام رصاحة , وهَّ
الــرواة الــذين تــرجم هلــم ابــن حبــان يف " ترمجــة الــزبري بــن ســعيد هــذا يف كتــايب أذكــر

 فـيام – رمحـه اهللا – , وقد ظهر يل اآلن خطأ ابـن حبـان "املجروحني وأعادهم يف الثقات
 :ذهب إليه , وبيان ذلك كام ييل 

ــرت−١ ــري للبخــاري , واجلــرح  بحثــت يف عــدد مــن كتــب ال ــاريخ الكب اجم , كالت
والتعديل     البن أيب حاتم , واملتفق واملفرتق للخطيب البغدادي , وغريها كثري , فلم أر 

 .ُأحدا ذكر أن من يسمى بالزبري بن سعيد إثنان , كام صنع ابن حبان 
 سـعيد  , يف ترمجة الزبري بـن)٣( , واخلطيب البغدادي)٢( ذكر أبو حاتم الرازي−٢

اهلاشمي من الرواة عنه سعيد بن زكريا , الذي نص ابن حبان عىل أنه راوية الزبري بن سعيد 
 .َّاآلخر الذي جرحه 

 
 يف ترمجة عبداحلميد بـن سـامل أن الـراوي عنـه هـو )٤( وذكر أبو حاتم الرازي−٣

 . الزبري بن سعيد اهلاشمي 
 أنـه يـروي )١(البغـدادي ويف ترمجة سعيد بن زكريا املدائني , نـص اخلطيـب −٤

, )٢(عن الزبري بن سعيد اهلاشمي , بل ابن حبان نفسه ذكر سعيد بن زكريـا هـذا يف الثقـات

                                                           
 .يعني الزبري بن سعيد اهلاشمي ) ١(
 ٣/٥٨٢اجلرح والتعديل البن أيب حاتم ) ٢(
 ٨/٤٦٤تاريخ بغداد ) ٣(
 ٦/١٣يل البن أيب حاتم اجلرح والتعد) ٤(



 ٢٤

 أن هذا يعـارض – رمحه اهللا – , وما شعر "بن سعيد اهلاشميالزبري       يروي عن ": وقال 
 .ما ذكره يف املجروحني 

ســعيد اهلاشــمي  الــزبري بـن :  يف ترمجـة )٣( جـرى املــزي يف هتـذيب الكــامل−٥
وعبداحلميد بن سامل  وسعيد بن زكريا املدائني , عىل ذكر عبداحلميـد ضـمن مـن روى 

 .عنهم الزبري , وعىل ذكر سعيد بن زكريا ضمن من روى عن الزبري 
      َّ الذي جرحه – الزبري مل يرتجم ر لتفريق ابن حبان , بدليل أنه مل يلتفت ابن حج−٦
 للـذهبي , "ميـزان االعتـدال"يـستدركه عـىل  , ف)٤("لسان امليـزان" يف كتابه –ابن حبان 

لكونه عىل تفريـق ابـن حبـان  مـن رشطـه , بـل اكتفـى ابـن حجـر برتمجتـه لـه يف هتـذيب 
 .  , وتابع املزي عىل ذلك )٥(التهذيب
 للزبري بن سعيد اهلاشمي الذي وثقه ابن حبان , )٦( ترجم ابن عدي يف الضعفاء−٧

ـــان يف فـــأخرج يف ترمجتـــه األحاديـــث الثال ّثـــة الـــسابقة , األول الـــذي خرجـــه ابـــن حب
ّ , واآلخرين اللذين أخرجهام ابن حبان يف صحيحه , ومل يفرق ابن عـدي )٧(املجروحني

بني الزبري بن سعيد راوي احلديث األول , وبني الزبري بن سعيد راوي احلديثني اآلخرين , 
 .خالفا ملا صنع ابن حبان 

 ابن حبان املذكور , فقد ترجم للزبري بـن سـعيد ج السخاوي إىل تفريقِّعرُ مل ي−٨
  )٨("وذكره ابن حبان يف الثقات والضعفاء معا": اهلاشمي , وقال يف ترمجته 

                                                                                                                                                                      
 ٩/٦٩تاريخ بغداد ) ١(
)٨/٢٦٣) ٢ 
)١٦/٤٣٠ , ١٠/٤٣٥ , ٩/٣٠٤) ٣ 
)٧/٢١٩ , ٢/٤٧١) ٤ 
)٣/٣١٥) ٥ 
 ١٠٨١−٣/١٠٨٠الكامل البن عدي ) ٦(
 "…من لعق ثالث لعقات عسل ": أعني حديث ) ٧(
 ٢/٧٥التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة للسخاوي ) ٨(



 ٢٥

 احلديث , الـذي أخرجـه ابـن "…من لعق ثالث لعقات ":  حديث أيب هريرة −٩
حبــان يف املجــروحني يف ترمجــة الــزبري بــن ســعيد , وفــرق بينــه وبــني الــزبري بــن ســعيد 

   هلاشمي , قد أخرجه ابن ماجه ا
  , مـن طريـق سـعيد )٣( , والدواليب يف الكنـى)٢( , والبخاري يف التاريخ الكبري)١(يف سننه

فـذكروا رصاحـة يف إسـناده أن .   الزبري بن سـعيد اهلاشـمي بـه بن زكريا املدائني , حدثنا
 .اهلاشمي , وهذا يعارض تفريق ابن حبان بال شك        الزبري بن سعيد هو 

 يف جعله الزبري بـن سـعيد  إثنـان  يف – رمحه اهللا –وفيام تقدم يظهر خطأ  ابن حبان 
طبقة واحدة ,  أحدمها جمروح , واآلخر مقبول الرواية , ومن ثم غلطه يف إخراج حـديث 

 .الزبري بن سعيد يف صحيحه 
ن  , حديث الزبري بن سعيد عن عبداهللا بن عيل بـ)٤(وقد أخرج العقييل يف الضعفاء

ال يتـابع علـيهام , وال ": ُيزيد بن ركانـة , مـع حـديث آخـر مـن روايـة الـزبري نفـسه , وقـال 
َ , وذكـــر العجـــيل الـــزبري بـــن ســـعيد , فقـــال "يعرفـــان إال بـــه روى حـــديثا منكـــرا يف ": ُّ

  .)٥("الطالق
 , حديث الزبري الثاين الذي أخرجه ابـن حبـان )٦(وأخرج أبو نعيم يف حلية األولياء

هذا حديث غريب , تفرد بـه عـن ": ه , من رواية الزبري بن سعيد به , وقال عقبه يف صحيح
  ."ُصفوان الزبري بن سعيد اهلاشمي

والزبري بن سعيد اهلاشمي , تتـابع العلـامء عـىل تـضعيفه , فقـد ضـعفه ابـن : أقول 
ّاملديني والنسائي والساجي , وضعفه ابن معني عـىل الـصحيح مـن الروايـات عنـه , ولـني 

                                                           
 .كتاب الطب , باب العسل ) ٣٤٥٠ (٢/١١٤٢) ١(
)٥٥−٦/٥٤) ٢ 
)١/١٨٥) ٣ 
)٩٠−٢/٨٩) ٤ 
 ٣/٣١٥هتذيب التهذيب البن حجر ) ٥(
)١٨٨−٨/١٨٧ , ٣/١٦٤) ٦ 



 ٢٦

 , "كان قليل احلـديث":  , وقال ابن سعد "شيخ": حديثه اإلمام أمحد , وقال أبو زرعة 
 )١(.وذكره العقييل وابن عدي وغريمها يف الضعفاء 

ً فال يصلح إذا إخراج حديثه يف الـصحيح ال سـيام وهـذان – كام ترى –فحال الزبري 
 .بري , واهللا أعلم ّاحلديثان اللذان خرجهام ابن حبان , مما تفرد بروايتها الز

 
 زياد بن املنذر أبو اجلارود الثقفي ] ٣[ 

 
 
كـان رافـضيا , يـضع احلـديث يف ":  , فقال )٢(ترجم له ابن حبان يف املجروحني   

مثالب أصحاب النبي صىل اهللا عليه وسلم , ويـروي يف فـضائل أهـل البيـت أشـياء مـا هلـا 
 "أصول , ال حيل كتابة حديثه

 يف صحيحه حديثني من رواية زياد بـن املنـذر , ومل ينـسبه , لكن أخرج ابن حبان  
 :وهو    زياد بن املنذر هذا 

                                                           
 :انظر ترمجة الزبري بن سعيد يف ) ١(

 , ٣٦٠٣ (٢/١٧١, والتــاريخ البــن معــني روايــة الــدوري ) ٣٩١القــسم املــتمم ص (      الطبقــات الكــربى البــن ســعد 
, ومـن كـالم أيب زكريـا حييـى بـن معـني للـدقاق ص ) ١٤٢ (٣٠٧ وسؤاالت ابن اجلنيد البن معني ص ,) ٤٨٨٨
, والتـاريخ الكبـري للبخـاري ) ١٥٧(,  والعلل ومعرفة الرجال لإلمـام أمحـد روايـة املـروذي وغـريه ) ٣٣٥ (١٠٦
, ) ٤٦٦(أليب داود  , وســؤاالت أيب عبيــد اآلجــري ٣٤٤ , وســؤاالت الربذعــي أليب زرعــة الــرازي ص ٣/٤١٥

ــسائي  ــضعفاء للن ــاتم ) ٢١٥(وال ــن أيب ح ــديل الب ــييل ٣/٥٨٢, واجلــرح والتع ــضعفاء للعق  , ٩٠−٢/٨٩ , وال
, ) ٢٢١(, وتـاريخ أسـامء الـضعفاء البـن شـاهني ) ٢٤٢( , والـضعفاء للـدارقطني ٣/١٠٨٠والكامل البـن عـدي 

 , وميزان االعتدال ٩/٣٠٤, وهتذيب الكامل  ١/٢٩٣ , والضعفاء البن اجلوزي ٨/٤٦٤وتاريخ بغداد للخطيب 
 ٢/٧٥, والتحفة اللطيفة للسخاوي ) ١٩٩٥( , وتقريب التهذيب ٣/٣١٥ , وهتذيب التهذيب ٢/٦٧

)٣٥٩ (١/٣٨٤) ٢( 



 ٢٧

 , حـدثنا )٢(أخربنـا أمحـد بـن عـيل بـن املثنـى: قال ابن حبان  : )١(احلديث األول  
َعقبــة بــن مكــرم َ , حــدثنا يــونس بــن بكــري)٣(ُْ  , حــدثنا زيــاد بــن املنــذر , عــن نــافع بــن )٤(ُ

َ برزة , عن أيب)٥(احلارث ْ ُيبعـث يـوم القيامـة ":  أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قـال )٦(َ
ُقوم من قبورهم تأجج أفـواههم نـارا ُ أمل تـر اهللا ": مـن هـم يارسـول اهللا ?  قـال : فقيـل  . "َّ

ْ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلام إنام يأكلون يف بطوهنم{: يقول  َ َ َ ْ َِ ِ ُِ ُُ َ َِ َ َ َُّ ْ ْ ُ َُّ ُْ َْ َّ ِ َ َ ً نارا َ َ{)٧(  
.  حدثنا عقبـة بـن مكـرم بـه :  , قال )٨(أخرجه أبو يعىل املوصيل يف مسنده: أقول   

 , من طريق عقبة بن مكـرم )٩(وأخرجه ابن أيب حاتم , وأبو بكر بن مردويه , يف تفسريهيام
 .به 

 رواه أبو يعىل , ومن طريقـه ابـن حبـان يف صـحيحه , مـن طريـق ": قال املنذري   
 عـن أيب – )١٠( ومهـا واهيـان مـتهامن–املنذر أيب اجلارود , عن نافع بن احلارث زياد بن 

  )١١("برزة

                                                           
 )٥٥٦٦ (١٢/٣٧٧اإلحسان البن بلبان ) ١(
 .هو أبو يعىل املوصيل , صاحب املسند املشهور ) ٢(
 )٤٦٥٢(تقريب التهذيب .   متييز . ة , مات سنة أربع وثالثني هو الكويف , صدوق , من العارش) ٣(
.               خـت م د ت ق . ّالشيباين , أبـو بكـر اجلـامل الكـويف , صـدوق خيطـئ , مـن التاسـعة , مـات سـنة تـسع وتـسعني ) ٤(

 )٧٩٠٠(تقريب التهذيب 
 .  , إن شاء اهللا تعاىل ا البحثمن هذليه يف ترمجة مستقلة ستأيت ترمجته والكالم ع) ٥(
هو نضلة بن عبيد , أبو برزة األسلمي , صحايب , مشهور بكنيتـه , أسـلم قبـل الفـتح , وغـزا سـبع غـزوات , ثـم نـزل ) ٦(

 )٧١٥١(تقريب التهذيب .   ع . البرصة , وغزا خراسان , ومات هبا بعد سنة مخس وستني عىل الصحيح 
 ١٠آية : سورة النساء ) ٧(
)٧٤٤٠ (١٣/٤٣٤) ٨( 
 )١٠آية : سورة النساء  (٢/١٩٠كام يف تفسري ابن كثري ) ٩(
هذا من املنذري بناء عىل أن نافع بن احلارث عنده هو نفيع بن احلارث أبو داود األعمى , كـام سـيأيت يف كالمـه ) ١٠(

 .احلارث رصاحة عىل احلديث اآلخر , وسيأيت الكالم حول هذا بالتفصيل يف ترمجة مستقلة لنافع بن 
 ٤/٣٥٧الرتغيب والرتهيب للمنذري ) ١١(



 ٢٨

 رواه أبو يعىل والطـرباين , وفيـه زيـاد بـن املنـذر , وهـو كـذاب ": وقال اهليثمي   
")١(  

َحدثنا عقبة بن مكرم , : أخربنا أبو يعىل , قال : قال ابن حبان  : )٢(واحلديث الثاين   ُْ
ْنا يونس بن بكري , قال حدث: قال  َ حدثنا زياد بن املنذر , عن نافع بـن احلـارث , عـن أيب : ُ

ُأال إن الكذب يـسود الوجـه , ": سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يقول : برزة , قال  ِّ َ ُ
 "والنميمة من عذاب القرب

 . به حدثنا عقبة بن مكرم:  , قال )٣(أخرجه أبو يعىل املوصىل يف مسنده: أقول   
رواه أبو يعىل والطرباين وابن حبان يف صحيحه والبيهقي , رووه ": قال املنذري   

 , وزياد هذا هـو أبـو اجلـارود )٤(كلهم من طريق زياد بن املنذر , عن نافع بن احلارث عنه
الكويف األعمى , تنسب إليه اجلارودية مـن الـروافض , ونـافع هـو نفيـع أبـو داود األعمـى 

 )٥(" مرتوك متهم بالوضعأيضا , وكالمها
  )٦("رواه أبويعىل والطرباين , وفيه زياد بن املنذر , وهو كذاب": وقال اهليثمي   
د بـــن املنـــذر املـــذكور يف إســـناد احلـــديثني هـــو املـــرتجم لـــه يف ازيـــ: أقـــول   

ق كالمهـام أن ِّصدُاملجروحني البن حبان , ولذا قال فيه املنذري واهليثمـي مـا قـاال , ويـ
ج هذين احلديثني من طريـق أيب يعـىل املوصـىل بإسـناده نفـسه , يف كتابـه ابن عدي أخر

 .  , يف ترمجة أيب اجلارود زياد بن املنذر )٧(الضعفاء

                                                           
 ٧/٢جممع الزوائد للهيثمي ) ١(
 )٥٧٣٥ (١٣/٤٤اإلحسان البن بلبان ) ٢(
 م)٧٤٤٠ (١٣/٤٣٥) ٣(
 .عن أيب برزة ريض اهللا عنه : يعني ) ٤(
 ٣/٤٩٨الرتغيب والرتهيب للمنذري ) ٥(
 ٨/٩١جممع الزوائد للهيثمي ) ٦(
 ٣/١٠٤٧الكامل البن عدي ) ٧(



 ٢٩

 اعتربه آخر سوى أيب اجلارود هـذا , بـدليل أنـه تـرجم – رمحه اهللا –لكن ابن حبان 
د بن املنذر يروي عن زيا":  , فقال )١( يف كتاب الثقات له– غري منسوب –لزياد بن املنذر 

  ."نافع بن احلارث عن أيب برزة , روى عنه يونس بن بكري
َّهكذا فرق بينهام ابن حبان , وأنـت تـرى أن حـديثي زيـاد بـن املنـذر يف صـحيحه 
كالمها من طريق يونس بن بكري , عن زياد بن املنـذر , عـن نـافع بـن احلـارث , عـن أيب 

ُ , وقد تعبت يف البحث للوقوف عىل ما يؤيد صنيع برزة , متاما كام ذكر يف كتاب الثقات
ُابن حبان هذا , لكني مل أر يف كتب الرتاجم أن زياد بن املنذر إثنان , فبحثـت يف التـاريخ 
الكبـري للبخــاري , واجلــرح والتعــديل      البــن أيب حــاتم , واملتفــق واملفــرتق للخطيــب 

 خالف ابن حبان رصاحة ملا أخرج –دم  كام تق–البغدادي , وغريها كثري , بل إن ابن عدي 
 , )٢(هذين احلديثني يف ترمجة أيب اجلارود , وعىل هذا جرى املزي يف هتذيب الكـامل

 .ِّمل يفرق بينهام , ومها عنده شخص واحد 
وقد ذكر ابن حجر يف ترمجة أيب اجلارود هذا , كـالم ابـن حبـان يف تـضعيفه إيـاه 

 , ثم قال ابن حجـر − السابق ذكره – حبان يف الثقات ورميه له بالوضع , ثم حكى كالم ابن
  )٣("فهو هو غفل عنه ابن حبان": عقبه 

ّفابن حبان تناقض يف زياد بن املنذر ملا خرج حديثه يف صحيحه بعد مـا قـال فيـه 
 .َّما قال ملا جرحه , لكنه وقع يف هذا ظنا منه أنه آخر سوى الذي ضعفه , واهللا أعلم 

أبو اجلارود , ضعيف باتفاق أهـل العلـم , وقـد تركـوه واهتمـوه , وزياد بن املنذر 
  )٤(.ّوكذبه بعضهم 

                                                           
)٦/٣٢٦) ١ 
)٩/٥١٧) ٢ 
 ٣/٣٨٧هتذيب التهذيب ) ٣(
 :انظر ترمجة زياد بن املنذر يف ) ٤(



 ٣٠

                                                                                                                                                                      
) ٢١٤٨ (٢/٣٠١ , والعلل ومعرفة الرجال لإلمام أمحد رواية ابنه عبداهللا ٢/١٨٠      التاريخ البن معني رواية الدوري 

 , والكامـل البـن ٣/٥٤٥ والتعـديل , واجلـرح) ٢٢٥( , والـضعفاء للنـسائي ٣/٣٧١, والتاريخ الكبـري للبخـاري 
 )٢٩٨( , والكشف احلثيث للحلبي ٢/٩٣, وميزان االعتدال ) ٧٧( , والضعفاء أليب نعيم ٣/١٠٤٦عدي 



 ٣١

 سويد بن عبدالعزيز الدمشقي ] ٤[ 
 
 

كان كثري اخلطأ , فاحش الـوهم , ":  , فقال )١(ترجم له ابن حبان يف املجروحني  
 , "ً عمـداُحتى جييء يف أخباره من املقلوبات أشياء يتخايل إىل من سمعها أهنا عملـت

ليس حديثـه ": ثم روى ابن حبان له حديثا منكرا , وروى عن ابن معني أنه سئل عنه , فقال 
والـذي عنـدي يف سـويد بـن عبـدالعزيز ":  , ثم قـال ابـن حبـان يف آخـر الرتمجـة "بيشء

ــات ,  ــام روى ممــا مل خيــالف األثب ــار ب ــه , واالعتب ــات يف حديث ــالف الثق ــا خ تنكــب م
 " الثقات , وهو ممن أستخري اهللا عز وجل فيه , ألنه يقرب من الثقاتواالحتجاج بام وافق

 :وقد أخرج ابن حبان يف صحيحه حديثني من رواية سويد بن عبدالعزيز هذا   
حــدثنا : أخرجــه ابــن حبــان مــن طريــق ســويد بــن عبــدالعزيز , قــال  : )٢(األول  
َن مشكم , عن أيب عبيداهللا مسلم ب)٤( , عن حسان بن عطية)٣(األوزاعي ْ خرجـت :  , قال )٥(ِ

َّمع شداد بن أوس , فنـزلنا مرج الصفر ُّ ْ سـمعت : فذكر قصة , وفيه قول شداد بن أوس  . )٦(َ
 إذا اكتنـز الناس الدنانري والدراهم , فاكتنـزوا هؤالء ": من رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم 

 الرشــد , وأســألك شــكر اللهــم إين أســألك الثبــات يف األمــر , والعزيمــة عــىل: الكلــامت 

                                                           
)٤٤٨ (١/٤٤٥) ١( 
 )٩٣٥ (٣/٢١٥اإلحسان البن بلبان ) ٢(
.       ع . ت سنة سبع ومخـسني هو عبدالرمحن بن عمرو بن أيب عمرو , أبو عمرو , الفقيه , ثقة جليل , من السابعة , ما) ٣(

 )٣٩٦٧(تقريب التهذيب 
 )١٢٠٤(تقريب التهذيب .   ع . ثقة فقيه عابد , من الرابعة , مات بعد العرشين ومائة ) ٤(
 )٦٦٤٨(تقريب التهذيب .   د س ق . كاتب أيب الدرداء , ثقة مقرئ , من كبار الثالثة ) ٥(
ِمرج الصفر ) ٦( َّ ُّ ُ ْ ُهي األرض الواسعة فيها نبت كثري مترج فيها الدواب , أي تذهب وجتـيء : ملرج وا. موضع بدمشق : َ َ ْ َ

 )١٠١−٥/١٠٠انظر معجم البلدان لياقوت احلموي .              ( 



 ٣٢

نعمتــك , وحــسن عبادتــك , وأســألك مــن خــري مــا تعلــم , وأعــوذ بــك مــن رش مــا تعلــم , 
 "واستغفرك ملا تعلم , إنك أنت عالم الغيوب 

 , وأبو )٢( , ويف الدعاء)١(هذا احلديث أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري: أقول   
 .ويد بن عبدالعزيز , عن األوزاعي به  , من طريق س)٣(نعيم األصبهاين يف حلية األولياء

لكن أصحاب األوزاعي خالفوا فيه سويدا هذا , فرووه عن األوزاعي , عـن حـسان   
 .قال شداد بن أوس به نحوه , مل يذكروا فيه مسلم بن مشكم : بن عطية قال 

ورواه ابن أيب شيبة يف  .  )٥(حدثنا روح:  , قال )٤(فقد رواه اإلمام أمحد يف مسنده  
 مـن طريـق عـيس بـن )٨( , وكذا رواه اخلرائطـي)٧(حدثنا عيسى بن يونس:  , قال )٦(مصنفه
 .  )١٠( , من طريـق حييـى بـن عبـداهللا)٩(ورواه أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء. يونس 

لـيس ملـسلم بـن . ثالثتهم , عن األوزاعي , عن حسان بن عطيـة , عـن شـداد بـن أوس بـه 
 .مشكم ذكر فيه 

                                                           
)٧١٥٧ (٧/٣٤٥) ١( 
)٦٣٠ (٢/١٠٨٢) ٢( 
)١/٢٦٦) ٣ 
)١٧١١٤ (٢٨/٣٣٨) ٤( 
.      ع .  , من التاسعة , مات سنة مخس أو سبع ومائتني هو روح بن عبادة , أبو حممد البرصي , ثقة فاضل له تصانيف) ٥(

 )١٩٦٢(تقريب التهذيب 
)٩٤٠٧ (١٠/٢٧١) ٦( 
ِهو عيسى بن يونس بن أيب إسـحاق الـسبيعي , بفـتح املهملـة وكـرس املوحـدة , أخـو إرسائيـل , كـويف نـزل الـشام ) ٧( َّ

تقريـب التهـذيب .    ع . نني , وقيل سـنة إحـدى وتـسعني ًمرابطا ,          ثقة مأمون , من الثامنة , مات سنة سبع وثام
)٥٣٤١( 

 )٥ (٣٤يف فضيلة الشكر هللا عىل نعمته ص ) ٨(
)٦/٧٧ , ١/٢٦٦) ٩ 
ّهو حييى بن عبداهللا بن الضحاك البابلتي , بموحدتني والم مضمومة ومثناة ثقيلة , أبو سـعيد احلـراين , ابـن امـرأة ) ١٠( ُ ْ

تقريــب التهــذيب .    خــت س . عة , مــات ســنة ثــامين عــرشة , وهــو ابــن ســبعني األوزاعــي ,   ضــعيف , مــن التاســ
)٧٥٨٥( 



 ٣٣

هكـذا رواه حييـى وعامـة ":  أبو نعيم األصبهاين عقب روايتـه هلـذا احلـديث قال  
 "ّأصحاب األوزاعي عنه مرسال , وجوده عنه سويد بن عبدالعزيز

 , من وجه آخر , من رواية      )١(ّلكن ابن حبان خرج هذا احلديث يف صحيحه: أقول   
 . , عن شداد بن أوس به نحوه )٢(أيب العالء

هذا احلـديث مل يـسمعه أبـو العـالء مـن شـداد , إنـام سـمعه مـن ": قال ابن حجر   
 )٣("رجل من بني حنظلة , عن شداد , وكذا هو يف الرتمذي والنسائي

 , )٦( , وأمحــــد)٥( , والنــــسائي)٤(الرتمــــذي: هــــذا احلــــديث أخرجــــه : أقــــول 
 . به  , من طرق عدة , عن شداد)٩(  , وأبو نعيم األصبهاين)٨( , واحلاكم)٧(والطرباين

 "هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه": وقال احلاكم 
وهـذه طـرق تقـوي بعـضها بعـضا ": قال ابن حجر بعد أن ذكـر عامـة هـذه الطـرق 

يمتنــع معهــا إطــالق القــول بــضعف احلــديث ,  وإنــام صــححه ابــن حبــان واحلــاكم , ألن 
 )١٠("طريقتهام عدم التفرقة بني الصحيح واحلسن

                                                           
 )١٩٧٤ (٥/٣١٠اإلحسان البن بلبان ) ١(
ِّهو يزيد بن عبداهللا بن الشخري , بكرس املعجمة وتشديد املعجمة , العامري , أبو العالء البرصي , ثقة , من الثانيـة , ) ٢( ِّ

تقريـب .       ع . قبلها , وكان مولده يف خالفة عمر , فـوهم مـن زعـم أن لـه رؤيـة مات سنة إحدى عرشة ومائة , أو 
 )٧٧٤٠(التهذيب 

 )٦٣٠٣ (٦/١٦٨إحتاف املهرة ) ٣(
 .كتاب الدعوات , باب منه ) ٣٤٠٧ (٥/٤٧٦يف جامعه ) ٤(
 .كتاب السهو , نوع آخر من الدعاء ) ١٣٠٣ (٣/٦١يف املجتبى ) ٥(
 )١٧١٣٣ (٢٨/٣٥٦يف مسنده ) ٦(
 )٧١٨٠ (٣٥٣, ) ٧١٧٩ (٣٥٢, ) ٧١٧٥ (٣٥١, ) ٧١٣٥ (٧/٣٣٥يف معجمه الكبري ) ٧(

  )٦٣٢ , ٦٣١ , ٦٢٩−٦٢٦ ( ١٠٨٣−٢/١٠٨٠       ويف الدعاء 
 ١/٥٠٨يف املستدرك عىل الصحيحني ) ٨(
 ٢٦٧−١/٢٦٦يف حلية األولياء ) ٩(
 ٣/٧٧نتائج األفكار ) ١٠(



 ٣٤

أخرجه ابن حبان مـن طريـق سـويد بـن عبـدالعزيز , عـن أيب  : )١(واحلديث الثاين  
ُّ , عـن عتبـة بـن النـدر الـسلمي)٤( , عـن خالـد بـن معـدان)٣( , عن مكحـول)٢(وهب َّ أن  : )٥(ُّ

ــال  ــه وســلم , ق ــاط": رســول اهللا صــىل اهللا علي ــزائم)٦( إذا انت ــرت الع ُ غــزوكم , وكث َ)٧( , 
َّواستحلت الغنائم ِ  "ِّ الرباط  , فخري جهادكم)٨(ُ

 , ويف )٩(ابـــن أيب عاصـــم يف اآلحـــاد واملثـــاين: هـــذا احلـــديث أخرجـــه أيـــضا   
 , وابـن )١٢( , واخلطيـب يف تـاريخ بغـداد)١١( , والطـرباين يف املعجـم الكبـري)١٠(اجلهـاد

 . , من طريق سويد بن عبدالعزيز به )١٣(عساكر يف تاريخ دمشق
 , )١٤("عبـدالعزيز , وهـو مـرتوكرواه الطـرباين , وفيـه سـويد بـن ": قال اهليثمـي   

  .)١( , واأللباين)١٥(السيوطي: وضعفه أيضا 
                                                           

 )٤٨٥٦ (١١/١٩٥اإلحسان البن بلبان ) ١(
ــني ) ٢( ــني وثالث ــنة اثنت ــات س ــسادسة , م ــن ال ــاف , صــدوق , م ــتح الك ــي , بف ــد الكالع ــن عبي ــداهللا ب ــو عبي َه .                    د ق . َ

 )٤٣١٩(تقريب التهذيب 
ر م . هو مكحول الشامي , أبو عبداهللا , ثقة فقيه كثري اإلرسال , مشهور , من اخلامسة , مات سنة بضع عـرشة ومائـة ) ٣(

 )٦٨٧٥(يب التهذيب تقر . ٤
 )١٦٧٨(تقريب التهذيب .    ع . ثقة عابد يرسل كثريا , من الثالثة , مات سنة ثالث ومائة وقيل بعد ذلك ) ٤(
 )٤٤٤٣(تقريب التهذيب .          ق . صحايب , شهد فتح مرص , وسكن دمشق , مات سنة أربع وثامنني ) ٥(
ــد , وهــو مــن ) ٦( ــيط إذا بع ــو ن ــاط فه ُانت َ ِّ َ َ ــازة أخــرى , ال تكــاد تنقطــع ْ ــيط بمف ــه ن ــدها , فكأن ــازة , وهــو بع ــاط املف ِني َِ ْ َ ُ ْ ُ ََ                      .

 )٥/١٤١انظر النهاية البن األثري (
َيريد عزمات األمراء عىل الناس يف الغزو إىل األقطار البعيدة وأخذهم هبا ) ٧(  )٣/٢٤٢النهاية البن األثري .  ( َ
 )١/٣٠٤فيض القدير للمناوي . ( ة ونواهبم االستئثار هبا ومل يقسموها عىل الغانمني كام أمروا أي استحل األئم) ٨(
)١٣٧٦ (٣/٦٢) ٩( 
)٣١٩ (٧١٤, ) ٣١٨ (٢/٧١١) ١٠( 
)٣٣٤ (١٧/١٣٥) ١١( 
)١٢/١٣٥) ١٢ 
)٢٨٨ − ٣٨/٢٨٦) ١٣ 
 ٥/٢٩٠جممع الزوائد ) ١٤(
 )٤٩٣(اجلامع الصغري ) ١٥(



 ٣٥

 , من طريـق يزيـد بـن حييـى , )٢(ّلكن سويدا مل يتفرد به , فقد رواه الفسوي: أقول   
  ."وكثرت العزائم": عن     أيب وهب , عن مكحول به نحوه , دون قوله 

 تـرجم لـه البخـاري يف التـاريخ ويزيد بن حييـى هـذا يبـدو أنـه أبـو خالـد الـصباغ ,  
 ,  ومل يــذكر فيــه جرحــا وال تعــديال , وتــرجم لــه ابــن أيب حــاتم يف اجلــرح )٣(الكبــري

ّ , لكن جاء فيه         ابن الصباح أبو خالد القريش , بيض له ابن أيب حاتم إال أنه )٤(والتعديل
املغنـي يف : ابيـه  , وقـد سـامه الـذهبي يف كت"ليس بقوي احلـديث": سأل أباه عنه فقال 

 , كام جاء عند ابن أيب حاتم وحكى كالم أيب حاتم فيـه , )٦( , وميزان االعتدال)٥(الضعفاء
 يزيـد بـن )٧( , وقـد ذكـر      ابـن حبـان يف الثقـات"عـرفُال ي": ومع ذلك قال عنه الذهبي 

ح يف حييى أبا خالد القريش يف الطبقة نفسها , فلعله هو , وعىل كل حال فيزيـد هـذا صـال
 .املتابعات , واهللا أعلم 

 تساهل يف أمـر سـويد هـذا , نعـم ملـا رشع – رمحه اهللا –يبدو أن ابن حبان : أقول   
كـان كثـري اخلطـأ , فـاحش ": يف ترمجته شدد يف جرحه بـام يطـرح روايتـه , حيـث قـال 

ُالوهم , حتى جييء يف أخباره من املقلوبات أشياء يتخايل إىل مـن سـمعها أهنـا عملـت 
ّ , ثم يف آخر الرتمجة سهل أمره , وذكر أنه يقرب من الثقات , فيتنكب عام خـالف "ًمداع

: فيه الثقات , وحيتج بام وافقهم فيه , ويعترب بحديثه مما مل يقع فيه خمالفة , قال الـذهبي 

                                                                                                                                                                      
 )١٩٢١(سلسلة األحاديث الضعيفة ) ١(
 ٣٤١ − ١/٣٤٠يف املعرفة والتاريخ ) ٢(
)٨/٣٧٠) ٣ 
)٩/٢٩٧) ٤ 
)٧١٥٨ (٢/٧٥٥) ٥( 
)٤/٤٤١) ٦ 
)٩/٢٧١) ٧ 



 ٣٦

َوقد هرت" َ وهو ممن أسـتخري اهللا فيـه ألنـه يقـرب :  ابن حبان سويدا , ثم آخر يشء قال )١(َ
ًال , وال كرامة , بل هو واه جدا : )٢(قلت. قاتمن الث ٍ")٣(  

 :خرجهام ابن حبان يف صحيحه , يظهر أوعند النظر يف حديثي سويد اللذين   
 أن سويدا خالف أصحاب األوزاعي يف إسناد احلديث األول ملـا ذكـر مـسلم −١  

 .بن مشكم بني حسان بن عطية وشداد بن أوس ريض اهللا عنه 
ج ابن حبان يف صحيحه طريق سويد هذه , واختيـار غريهـا ِّ ال خير الصواب أن−٢     

 .من طرق احلديث التي يتقوى هبا 
 ال يمكن االعتامد عىل رواية سويد هذه يف قبـول الزيـادة الـواردة يف اإلسـناد , −٣  

ّفمع ضعفه خالف أصحاب األوزاعي الثقات , ويـرد ذلـك بكـالم ابـن حبـان   ملـا – نفـسه –ُ
 .سويد يف آخر الرتمجة ّفصل القول يف 

 حديث سويد الثاين ضعفه أهل العلم بسببه , لكن له متـابع ينفـع يف االعتبـار , −٤  
 .فهو مما يقوي رواية سويد هذه عىل حسب كالم ابن حبان األخري يف ترمجته 

وسويد بن عبدالعزيز عامة أهل العلم عىل تضعيفه , وكبار األئمة عىل تـرك : أقول   
 , وقال ابن معني والنسائي يف "مرتوك احلديث":  , فقد قال اإلمام أمحد روايته وطرحها

 , وقال أمحد "ُيف حديثه نظر , ال حيتمل":  , وقال البخاري "ليس بثقة": رواية  عنهام 
ّ , وضعفه ولـني حديثـه مجاعـة مـن أهـل "ضعيف": وابن معني والنسائي يف رواية عنهم  ّ

رازيان والفسوي وابـن عـدي والـدارقطني وابـن اجلـوزي كأيب زرعة وأيب حاتم ال: العلم 

                                                           
َهرت اللحم ) ١( َ َطبخه حتى هترأ : َ َّ َ َوهرت الثوب , أي مزقـه . َ َ ُوهـرت عرضـه , إذا طعـن فيـه . َ َ ْ َِ َ الـصحاح للجـوهري .  ( َ

١/٢٧٠(  
 .القائل الذهبي رمحه اهللا ) ٢(
 ٢/٢٥٢يزان االعتدال م) ٣(



 ٣٧

وابن حجر وغريهم , ويف كالم بعضهم ما يـدل عـىل اعتبـار روايتـه وعـدم طرحهـا , وقـال 
 )١( ."ثقة , وكان له أحاديث يغلط فيها": دحيم 

 – كـام تـرى –ُفمثل سويد هذا يتنكب عن إخراج حديثه يف الصحيح , وابـن حبـان   
 مكان واحد من ترمجته , ثم خـرج حديثـه يف صـحيحه , ممـا يؤكـد اضطرب قوله فيه يف

 .تساهله يف أمره واالعتبار بحديثه عنده , واهللا أعلم 

                                                           
 :انظر ترمجة سويد بن عبدالعزيز يف ) ١(

 , وسـؤاالت ابـن اجلنيـد ٢٤٤ – ٢/٢٤٣ , والتاريخ البن معني روايـة الـدوري ٧/٤٧٠      الطبقات الكربى البن سعد 
ابنـه , والعلل ومعرفة الرجال لإلمام أمحـد روايـة ) ١١ (١/٥١, ومعرفة الرجال البن حمرز ) ٢٢٩(عن ابن معني 

ــارخ الكبــري للبخــاري ) ٢٣٣ (٢/٣١عبــداهللا  ــاريخ األوســط للبخــاري ٤/١٤٨, والت  , والــضعفاء ٢/٢٦٠ , والت
 , والعلــل ٤٩٨, وســؤاالت الربذعــي أليب زرعــة ص ) ١٣٨(, والــضعفاء       أليب زرعــة ) ١٥١(للبخــاري أيــضا 
 , والكامل البن ٤/٢٣٨ البن أيب حاتم , واجلرح والتعديل) ٢٥٩( , والضعفاء للنسائي ١/٥٥٦الكبري للرتمذي 

ــدارقطني ٣/١٢٦٠عــدي  ــن شــاهني ) ٢٠٨( , وســؤاالت الربقــاين لل ــضعفاء الب ــن ) ٢٧٧(, وال ــضعفاء الب , وال
 , وبحـر ٤/٢٧٦ , وهتـذيب التهـذيب ٢/٢٥١ , وميـزان االعتـدال ١٢/٢٥٥ , وهتذيب الكـامل ٢/٣٣اجلوزي 

 )٤١٨(الدم البن عبداهلادي 



 ٣٨

ُّعبدالرمحن بن عثامن , أبو بحر البكراوي ] ٥[  َْ 
 
 

منكــر احلــديث , ممــن يــروي ":  , فقــال )١(تــرجم لــه ابــن حبــان يف املجــروحني  
 " عن الثقات ما ال يشبه أحاديثهم , فال جيوز االحتجاج بهاملقلوبات عن األثبات , ويأيت

 :ّومع هذا خرج له ابن حبان يف صحيحه حديثني   
َرواه ابن حبان من طريق حممد بن هشام بن أيب خـرية : )٢(األول   َ حـدثنا :  , قـال )٣(ِ

ن أيب  , عـ)٥( , عـن أبيـه)٤(حـدثنا العـالء: حدثنا شعبة , قال : عبدالرمحن بن عثامن , قال 
أنــا خــري : قــال اهللا تبــارك وتعــاىل ": قــال رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم : هريــرة , قــال 

 "الرشكاء , من عمل عمال , فأرشك فيه غريي , فأنا منه بريء , وهو أرشك به
هذا احلديث مل يتفرد به عبدالرمحن بن عثامن بل رواه مجاعة عـدة , عـن : أقول   

َ , وحممد بن جعفر غندر حييى القطان: شعبة , منهم  ْ ُ. 
 . , من طرق عدة , عن شعبة به )٧( , وابن خزيمة)٦(أمحد: فقد أخرجه   

                                                           
)٥٩٩ (٢/٢٧) ١( 
 )٣٩٥ (٢/١٢٠كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٢(
 )٦٣٦٣(تقريب التهذيب .      د س . ثقة , مصنف , من العارشة , مات سنة إحدى ومخسني ) ٣(
ْهو العالء بن عبدالرمحن بن يعقوب احلرقي , بضم املهملة وفتح الـراء بعـدها قـاف , أبـو شـبل , بكـرس املعجمـة ) ٤( ِ َ ُ

ِ, صدوق ربام وهم , من اخلامسة , مات سنة بضع وثالثـني وسكون املوحدة , املدين  تقريـب التهـذيب  .     ٤ر م . َ
)٥٢٤٧( 

 )٤٠٤٦(تقريب التهذيب  .     ٤ر م . ثقة , من الثالثة ) ٥(
 ٤٥, والزهد ص ) ٩٦١٩ (١٥/٣٨١, ) ٨٠٠٠ , ٧٩٩٩ (١٣/٣٧٧املسند ) ٦(
 )٩٣٨ (٢/٦٧الصحيح ) ٧(



 ٣٩

 )١(مـسلم: وكذلك رواه مجاعة , عن العالء بن عبدالرمحن به نحوه , فقد أخرجه   
 , من طرق , عن العـالء )٤( خمترصا , والبيهقي)٣( , وأبو داود الطياليس)٢(,         وابن ماجه

 .  عبدالرمحن به بن
 , مــن طريــق ســعيد املقــربي , عــن أيب )٦( , والبغــوي)٥(البيهقــي: وأخرجــه أيــضا   

 .هريرة به 
 . من طريق سعيد بن املسيب , عن أيب هريرة به )٧(وأخرجه البغوي  
أخرجه ابن حبان أيـضا مـن طريـق حممـد بـن هـشام بـن أيب  : )٨(واحلديث الثاين  

َخرية  السدويس , حدثنا عب َ ّدالرمحن بن عثامن البكـراوي , حـدثنا عـثامن بـن األسـودِ َْ)٩( , 
َحدثنا           ابن أيب مليكة ْ هـل : ّجاء ابن عباس إىل ابن عمر فسلم عليه , فقال :  , قال )١٠(َُ

فإنه حدثني أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم : قال . ال : فقال ابن عمر : تتهم أسامة ? قال 
  ")١١(ال يف النسيئةال ربا إ": , قال 

                                                           
 )٢٩٨٥ (٤/٢٢٨٩الصحيح ) ١(
 ٢/١٤٠٥ السنن )٢(
 )٢٥٥٩ (٣٣٣املسند ص ) ٣(
 ) ٦٣٩٧ (١٨٨ /١٢شعب اإليامن ) ٤(
 )١١٣٩ (٥٠٤, واآلداب ص ) ٦٣٩٦ (١٢/١٨٧شعب اإليامن ) ٥(
 )٤١٣٧ (١٤/٣٢٥رشح السنة ) ٦(
 )٤١٣٦ )٣٢٥−١٤/٣٢٤رشح السنة ) ٧(
 )٥٠٢٣ (١١/٣٩٧كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٨(
 )٤٤٥١(تقريب التهذيب .      ع .  , مات سنة مخسني أو قبلها ثقة ثبت , من كبار السابعة) ٩(
ْهو عبداهللا بن عبيداهللا  بن عبداهللا بن أيب مليكة , بالتصغري , ابن عبداهللا بن جدعان , يقال اسـم أيب مليكـة ) ١٠( ُ َْ َ زهـري , : ُ

تقريـب التهـذيب .      ع . بع عـرشة التيمي , املدين , أدرك ثالثني من الصحابة , ثقة فقيه , مـن الثالثـة , مـات سـنة سـ
)٣٤٥٤( 

َهي البيع إىل أجل معلوم , يريد أن بيع الربويات بالتأخري من غري تقابض هو الربا , وإن كان بغري زيادة : النسيئة ) ١١( َّ. 
 )٥/٤٥النهاية البن األثري     (



 ٤٠

وهــذا احلــديث أيــضا مل يتفــرد بــه عبــدالرمحن بــن عــثامن , فقــد أخرجــه : أقــول   
ْ ,      من طريق مهران بن أيب عمر)١(البزار  مـن طريـق مالـك بـن )٣( , وأخرجـه الطـرباين)٢(ِ
ْسعري َ , وأيب عاصم  الضحاك بن خملد)٤(َُ ْ   , ثالثتهم عن عثامن بن األسود , عن ابن أيب)٥(َ

ال ربـا ": مليكة , عن ابن عباس , عن أسامة بن زيد , عن النبي صىل اهللا عليه وسلم , قـال 
 . , ومل يذكروا قصة   ابن عباس مع ابن عمر ريض اهللا عنهام "إال يف النسيئة

وهذا احلديث مشهور من رواية ابن عباس , عـن أسـامة بـن زيـد ريض اهللا عـنهام , 
 :ن عباس , عن أسامة به , فقد أخرجه وهو مروي بطرق كثرية , عن اب

 ,   )١٠( , وأبـو داود الطيالـيس)٩( , وابـن ماجـة)٨( , والنـسائي)٧( , ومـسلم)٦(البخاري
   
 , )٢( , والبيهقـي)١( , والطـرباين)١٤( , والطحـاوي)١٣( , والبـزار)١٢( , والـدارمي)١١(وأمحد

 .من            طرق عدة , عن ابن عباس به 
                                                           

 )٢٥٥٤ (٧/١٢املسند ) ١(
 ) ٦٩٣٣(تقريب التهذيب .      مد ق . صدوق له أوهام , سيئ احلفظ , من التاسعة ) ٢(
 )٤٤٦ (١/١٤٠املعجم الكبري ) ٣(
 )٦٤٤٠(تقريب التهذيب .      خ م ت س ق . ال بأس به , من التاسعة , مات عىل رأس املائتني ) ٤(
 )٢٩٧٧(تقريب التهذيب .          ع . ثقة ثبت , من التاسعة , مات سنة اثنتي عرشة أو بعدها ) ٥(
 )٢١٧٩ , ٢١٧٨(الصحيح ) ٦(
 )١٥٩٦ (١٢١٨−٣/١٢١٧الصحيح ) ٧(
 )٤٥٩٥ , ٤٥٩٤ (٧/٣٢٤املجتبى ) ٨(
 )٢٢٥٧ (٢/٧٥٨السنن ) ٩(
 )٦٢٢ (٨٦املسند ص ) ١٠(
 ١٤٢, ) ٢١٧٩٦ (١٢٩, ) ٢١٧٩٥ (١٢٨, ) ٢١٧٧٨ (١١٢, ) ٢١٥٠ (٨٠, ) ٢١٧٤٣ (٧٠ /٣٦املــــــــــسند ) ١١(

)٢١٨١٧ (١٤٤, ) ٢١٨١٥( 
 )٢٥٨٣ (٢/١٧٤السنن ) ١٢(
 )٢٥٦١ – ٢٥٤٧ (١٤−٧/٩املسند ) ١٣(
 ٤/٦٤رشح معاين اآلثار ) ١٤(



 ٤١

ـــان واخلالصـــة أن ابـــن ح   ّ مل خيـــرج يف صـــحيحه مـــن حـــديث – رمحـــه اهللا –ب
ــن االعــرتاض ,  ــسلم م ــذا ال ي ــع ه ــه م ــه , لكن ــع علي ــا توب ــثامن إال م ــن   ع ــدالرمحن ب عب

 , فالـصواب أن يتجنـب ابـن )٣(فعبدالرمحن جمروح عنده , وأكثر أهل العلم عىل تضعيفه
رى لتلك األحاديث ّحبان إخراج حديثه يف الصحيح , وأن خيرج  ما رواه عنه من طرق أخ

 .نفسها , ساملة من النقد , واهللا أعلم 

                                                                                                                                                                      
 )٤٩ – ٤٢٨ (١٤٠−١/١٣٦املعجم الكبري ) ١(
 ٥/٢٨٠السنن الكربى ) ٢(
 ٢٧٤−١٧/٢٧١هتذيب الكامل : انظر ) ٣(



 ٤٢

 عيسى بن املسيب البجيل ] ٦[ 
 
 

مــن أهــل الكوفــة , يــروي عــن ":  , فقــال )١(تــرجم لــه ابــن حبــان يف املجــروحني  
ّ , واله أسـد بـن عبـداهللا )٥( , وأبـو نعـيم)٤( , روى عنه وكيـع)٣( , وعدي بن ثابت)٢(الشعبي

ن ممن يقلب األخبار وال يعلم , وخيطـئ يف اآلثـار وال يفهـم , حتـى قضاء خراسان , وكا
ليس ":  , ثم روى ابن حبان عن ابن معني أنه سئل عنه , فقال "خرج عن حد االحتجاج به

 "بيشء
 , عـن )٧(ِّ مـن طريـق أيب إسـامعيل املـؤدب)٦(روى ابن حبان يف صـحيحه: أقول   

َ مثـل الـذين ينفقـون {: ملـا نزلـت : قـال عيسى بن املـسيب , عـن نـافع , عـن ابـن عمـر ,  ُ َِ ِْ ُ ََ َّ ُ
ُأمواهلم يف سبيل اهللاَِّ كمثل حبة أنبتت سـبع سـنابل يف كـل سـنبلة مئـة حبـة واهللاَُّ يـضاعف  ِ ٍ ِ ٍ ٍَ ُ ُ َ َ َ َ ْ َّْ َ ُ َ ْ َ َّ َُ ََ ْ َ ْ ََ ِّ َُ َِ ْ َ َِ ِ ِ َُ

ٌملن يشاء واهللاَُّ واسع      عليم  َِ ِ َِ ٌ ُْ َ ْرب زد أمتـي": ه وسلم  , قال رسول اهللا صىل اهللا علي)٨(}َ ِِّ" 
ً من ذا الذي يقرض اهللاََّ قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثرية {: , فنـزلت  ََ ِ َِ ً ً ًَ ُ ُ َ ْْ َ َ ََّ ُ َ ْ ُ ََ َ ُْ  , قال رسول )٩(}ِ

                                                           
 )طبعة حلب (٢/١١٩, ) ٧٠٠ (٢/١٠٠) ١(
 , مـات بعـد املائـة , "ما رأيت أفقه منه" : هو عامر بن رشاحيل , ثقة مشهور , فقيه فاضل , من الثالثة , قال مكحول) ٢(

 )٣٠٩٢(تقريب التهذيب .       ع . وله       نحو من ثامنني 
.                       ع . هـــو عـــدي بـــن ثابـــت األنـــصاري الكـــويف , ثقـــة , رمـــي بالتـــشيع , مـــن الرابعـــة , مـــات ســـنة ســـت عـــرشة ) ٣(

  )"عدي" بدال من "عيل"إىل ) طبعة السلفي( البن حبان تصحف يف املجروحني)      ( ٤٥٩٣(تقريب التهذيب 
 .هو ابن اجلراح ) ٤(
 .هو الفضل بن دكني ) ٥(
 )٤٦٤٨ (١٠/٥٠٥كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٦(
ِهو إبـراهيم بـن سـليامن بـن رزيـن , نزيـل بغـداد , مـشهور بكنيتـه , صـدوق يغـرب , مـن التاسـعة , وقيـل اسـم أبيـه            ) ٧( ْ ُ َ  

 )١٨١(تقريب التهذيب .        ق . إسامعيل 
 . , من سورة البقرة ٢٦١: آية ) ٨(
 . , من سورة البقرة ٢٤٥: آية ) ٩(



 ٤٣

ْرب زد أمتي": اهللا صىل اهللا عليه وسلم  ِِّ ِ إنام يوىف الـصابرون أجـرهم بغـري {:  , فنـزلت "َ ْ َ ُ َُ َِّ ُِ ْ ََّ َ َّ
ٍحساب  َ ِ{)١(  
 , ومل ينسبه , وهو عنده غري "عيس بن املسيب": هكذا قال ابن حبان يف إسناده   

عيـسى بـن املـسب , مـن أهـل ":  , فقـال )٢(َّذاك   الذي جرحه , فقد تـرجم لـه يف الثقـات
ّ , وخرج ابن حبان يف صحيحه "ِّالكوفة , يروي عن نافع , روى عنه أبو إسامعيل املؤدب

ب من هذا الوجه كام تقدم , فهو عنده آخر غري ذاك الذي ترجم لـه حديث عيسى بن املسي
الـرواة الـذي ": ُيف املجروحني , هذا الـذي يبـدو مـن صـنيعه , ولـذا مل أورده يف كتـايب 

 , ويف القلـب يشء مـن صـنيع "ترجم هلم ابن حبان يف املجروحني وأعادهم يف الثقـات
ا كـويف , ويف طبقـة واحـدة , ومل ابن حبـان هـذا , وأرى أهنـام شـخص واحـد , فكالمهـ

يذكره اخلطيب يف املتفق واملفرتق , بل مل أقف عىل ترمجـة عنـد أحـد       لعيـسى بـن 
 .ّاملسيب سوى ترمجة ذاك الذي جرحه ابن حبان 

ّ إىل أن ابـن حبـان خـرج يف – حفظـه اهللا –وقد ذهب شـيخنا الـدكتور عبـداهللا مـراد   
  )٣(.ويف , متابعا يف ذلك احلافظ ابن حجر صحيحه لعيسى بن املسيب البجيل الك

 , )٥( , وابن مردويـه يف تفـسريه)٤(ابن أيب حاتم يف تفسريه: وهذا احلديث أخرجه   
 . , من طريق عيسى بن املسيب , عن نافع به )٦(والطرباين يف املعجم األوسط

 "…مل يرو هذا احلديث عن نافع إال عيسى بن املسيب ": وقال الطرباين عقبه   

                                                           
 . , من سورة الزمر ١٠: آية ) ١(
)٧/٢٣٢) ٢ 
 )١١٠٥٠) (١١٥ (٩/٢٥٥يف حتقيقه إلحتاف املهرة البن حجر ) ٣(
 )١١٠٥٠ (٩/٢٥٦, وإحتاف املهرة البن حجر ) ٢٤٥: ة سورة البقرة , آي (١/٤٤٢كام يف تفسري ابن كثري ) ٤(
 )١١٠٥٠ (٩/٢٥٦, وإحتاف املهرة البن حجر ) ٢٦١: سورة البقرة , آية  (١/٤٦٩كام يف تفسري ابن كثري ) ٥(
)٥٦٤١ (٣٠٠−٦/٢٩٩) ٦( 



 ٤٤

 , فقـول )١("رواه الطرباين يف األوسط , وفيه عيسى بن املسيب": وقال اهليثمي   
ُ , يشعر أنه ذاك املجروح , أعنـي الـبجيل الكـويف , "وفيه عيسى بن املسيب": اهليثمي 

 .ّال أنه آخر وثقه             ابن حبان 
ّعفه أبـو حـاتم والظاهر أنه من أفراد عيسى بن املسيب , وقد ض": وقال ابن حجر   

ابـن حبــان يف كتــاب الـضعفاء , ومل أر مــن أطلــق توثيقـه , وعجبــت مــن ابـن حبــان كيــف 
  )٢("ّومل خيرج له أحد من أصحاب الكتب الستة! يصحح له بعد ذلك ?

ّاالعتذار البن حبان أنه يفرق بني من ضعفه , وبني من خرج له يف صـحيحه : أقول    ّّ
 كالم ابن حبان – رمحه اهللا –الثقات , وقد فات ابن حجر , بدليل ترمجته لألخري يف كتاب 

يف الثقات , والذي أميل إليه أنه ال فرق بينهام , فكالمها شخص واحد فيام يبـدو , وعليـه 
ِيرد االعرتاض عىل  ابن حبان يف اخراج حديثه يف الصحيح , واهللا أعلم  َ. 

                                                           
 ٣/١١٢جممع الزوائد ومنبع الفوائد ) ١(
 )١١٠٥٠ (٩/٢٥٦إحتاف املهرة ) ٢(



 ٤٥

ُحممد بن سليامن بن مسمول املخزومي ] ٧[  ْ َ 
 
 

حممد بن سليامن املخزومي , من أهل مكـة " : )١(ابن حبان يف املجروحنيقال   
ِ, يروي عن نافع بن عمر اجلمحي , روى عنه العراقيون , كان كثري اخلطأ , فـاحش الـوهم  َ ُ

 ", ال يعجبني االحتجاج بخربه إذا انفرد , وكان احلميدي شديد احلمل عليه
 , )٣(ّطريـق حممـد بـن عبـاد املكـي حديثا من )٢(وقد أخرج ابن حبان يف صحيحه  

ُحدثنا       حممد بن سليامن بن مسمول , قال  ْ ْسمعت القاسم بن خمـول البهـزي: َ َ َّ َ  , ثـم )٤(ُ
ــال  ــسلمي , ق ــة واإلســالم – )٥(ســمعت أيب: ُّال ــد أدرك اجلاهلي ــصبت :  يقــول – وكــان ق ُن ْ

                                                           
)٩٣٦ (٢/٢٦٩) ١( 
 )٥٨٨٢ (١٩٧−١٣/١٩٦ يف اإلحسان البن بلبان كام) ٢(
َهو حممد بن عباد بن الزبرقان املكي , نزيل بغداد , صدوق هيم , من العـارشة , مـات سـنة أربـع وثالثـني ) ٣( ِ ْ خ م ت . ِّّ

 .س ق 
 )٥٩٩٣( تقريب التهذيب 

 بن يزيـد البهـزي عـن أبيـه , روى القاسم بن خمول": , فقال ) ١٦٦−٧/١٦٥(ترجم له البخاري يف التاريخ الكبري ) ٤(
, فلـم ) ٧/١٢٢اجلـرح والتعـديل البـن أيب حـاتم ( , وكذا قال أبو حاتم الـرازي "عنه حممد بن سليامن بن مسمول

يذكرا من الرواة عنه سوى       ابن مسمول هذا , ومل يذكرا فيه جرحا وال تعديال , وتابعهام عىل هذا  ابـن حبـان ومـع 
 ) .٥/٣٠٦ (ذلك ذكره يف الثقات

ْخمول بن يزيد البهزي , ثم السلمي , من أهل احلجاز , سكن مكة , ليس له إال هذا احلديث , من رواية ابنه القاسم ) ٥( َ َّ َ ُ
لـه ": عنه , ومدار طرقه عىل حممد بن سليامن بن مسمول , وابن مسمول ضعيف , قال أبو حاتم الرازي وابن حبـان 

 .لك حديثه هذا , وقد أخرجه ابن حبان يف صحيحه كام ترى , واهللا أعلم مستندمها عىل ذ:  , أقول "صحبة
 , والثقـات البـن ٨/٣٩٨ , واجلرح والتعديل البن أيب حاتم ٣٠−٨/٢٩التاريخ الكبري للبخاري : انظر ترمجته يف   

 , ٣/٤٨٥ ب , واالستيعاب البن عبد الرب٢٠٩ق /٢ , ومعرفة الصحابة أليب نعيم األصبهاين ٤٠١ , ٣/٣٩٢حبان 
, واإلصابة البـن ) ٧١٤ (٢/٦٥, وجتريد أسامء الصحابة للذهبي ) ٤٧٩٨ (٣٥٣−٤/٣٥٢وأسد الغابة البن األثري 

  ٣/٣٧٣حجر 



 ٤٦

ــاألبواء)١(حبائــل ــ)٢( يل ب َ , فوقــع يف حــبيل منهــا ظبــي , فأفلــت ب ــره , ٌّ ْه , فخرجــت يف إث ُ
ُفوجدت رجال قد أخذه , فتنازعنا فيه إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم , فوجـدناه نـازال 

ْباألبواء حتت شجرة يستظل بنطـع ُ , فاختـصمنا إليـه , فقـىض رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه )٣(ِ
لنبـي صـىل ُفذكر احلديث مطوال , وال يروى ملخول البهـزي , عـن ا. وسلم بيننا شطرين 

اهللا عليه وسلم سوى هذا احلديث , وال يعرف إال من طريق ابنه القاسم , ومداره عـىل ابـن 
ُمسمول هذا  ْ َ. 

 , وأبـو نعـيم )٥( , والطـرباين)٤(أبو يعـىل املوصـيل: وأخرج هذا احلديث كذلك   
  , من طرق عن حممد بن سليامن بن مسمول عن القاسم بـن)٧( , وابن األثري)٦(األصبهاين

 .خمول به 
حممد بن سليامن الذي ترجم له ابن حبان يف املجروحني هـو حممـد بـن : أقول   

ّسليامن بن مسمول الذي خرج له يف صحيحه , ويظهر ذلك بالنظر يف ترمجة ابن مسمول 
حممد " : )٨(نفسه , ال سيام عند البخاري وابن أيب حاتم , قال البخاري يف التاريخ الكبري

                                                           
ُأي مصايد , واحدها حبالة بالكـرس , وهـي مـا يـصاد هبـا مـن أي يشء كـان : حبائل ) ١( النهايـة البـن األثـري .                    ِ

١/٣٣٣ 
ّ واد من أودية احلجاز التهامية , كثري املياه والزرع , يلتقي فيه واديا الفـرع والقاحـة , فيتكـون مـن التقـائهام :األبواء ) ٢( ُ ُ ٍ

ْوادي األبواء , وينحدر وادي األبواء إىل البحر األمحر مارا ببلدة مستورة ثم يبحر , ويسمى اليوم وادي اخلريبة  ُ َُ. 
 ١٤ السرية النبوية للبالدي ص معجم املعامل اجلغرافية يف:     انظر 

 ٩٩١القاموس املحيط للفريوزآبادي ص .            بساط من األديم : النطع ) ٣(
 )١٥٦٨ (١٣٨−٣/١٣٧, واملسند ) ٨٠ (٧٨−٧٧املفاريد عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ص ) ٤(
 )٧٥٣٨ (٢٦٧−٨/٢٦٦) خمترصا(, واملعجم األوسط ) ٧٦٣ (٣٢٣−٢٠/٣٢٢املعجم الكبري ) ٥(
 ب٢٠٩ق / ٢رفة الصحابة مع) ٦(
 )٤٧٩٨ (٣٥٣−٤/٣٥٢أسد الغابة ) ٧(
)٢٦٩ (١/٩٧) ٨( 



 ٤٧

 , )١(عـن نـافع عـن ابـن عمـر. املـسمويل : ول , سـكن مكـة , ويقـال بن سليامن بن مـسم
 "وقاسم بن خمول , كان احلميدي يتكلم فيه , هو املخزومي

 هــو −٣.  كــان احلميــدي يــتكلم فيــه −٢.  ســكن مكــة −١: فتــدبر قــول البخــاري   
 بـدال مـن "عن نافع بن عمـر":  ويف نسخة من نسخ التاريخ الكبري , قال −٤. املخزومي 

فهــو هــو الــذي تــرجم لــه ابــن حبــان يف  . "عــن نــافع ابــن عمــر": قولــه يف أول الرتمجــة 
 .ّاملجروحني , وقد بني البخاري أنه       ابن مسمول 

 , ثـم "حممد بن سليامن بن مسمول املكي املخزومي": وقال أبو حاتم الرازي   
ف احلـديث , كـان ليس بالقوي , ضـعي": ذكر من روى عنهم , ومن يروي عنه , وقال فيه 

 . فوافق البخاري يف ذلك )٢("احلميدي يتكلم فيه
ّ  يفرق بينهام , فقد ذكر ابن مسمول هـذا يف – رمحه اهللا –يبدو أن ابن حبان : أقول    ُ
حممد بن سليامن بن مسمول , يروي عن القاسم بن خمـول عـن أبيـه ":  , فقال )٣(الثقات

ّ , وقــد خــرج يف صــحيحه حــديث ابــن "ولــه صــحبة , روى عنــه حممــد بــن عبــاد املكــي
ّمسمول من طريق من نص عليهام يف الثقات , أعني روايته عن القاسم بن خمـول , وفـيام 

 .رواه حممد بن عباد املكي عن         ابن مسمول 
ْ أهنام شخص واحد , ولكن هذا اعتذار عن ابـن حبـان مـن – كام تقدم –والصواب   

ن ســـليامن املخزومـــي الـــذي تـــرجم لـــه يف ّكونـــه مل خيـــرج يف صـــحيحه ملحمـــد بـــ
ّاملجروحني , هذا يف ظنه , بدليل أنه ذكر ابن مسمول يف الثقات , وصنيعه يوحي بتفريقه 

                                                           
عن نـافع عـن ": بدال من قوله ) ١/٩٧) ٦(كام يف اهلامش رقم (للتاريخ الكبري للبخاري ) كوبرييل(جاء يف نسخة ) ١(

 .جروحني البن حبان , واهللا أعلم  , فطابقت هذه النسخة ما يف امل"عن نافع بن عمر": ُ , قوله "ابن عمر
 ٧/٢٦٧اجلرح والتعديل البن أيب حاتم ) ٢(
)٧/٤٣٩) ٣ 



 ٤٨

ّبينهام , ومع ذلك فابن مسمول ضعفه أبو حاتم الرازي والنسائي , وذكره يف الضعفاء غـري 
  )١( ."اده وال متنهوعامة ما يرويه ال يتابع عليه يف إسن": واحد , وقال ابن عدي 

                                                           
 : انظر ترمجة حممد بن سليامن بن مسمول يف ) ١(

ــري للبخــاري    ــاريخ الكب ــييل ١/٩٧ الت ــضعفاء للعق ــسائي ٤/٦٩ , وال ــضعفاء للن ــديل ) ٥١٧( , وال , واجلــرح والنع
 , ولـسان ٣/٥٦٩ , وميـزان االعتـدال ٣/٦٩ والـضعفاء البـن اجلـوزي  ,٦/٢٢١٣ , والكامل البن عـدي ٧/٢٦٧

 ٥/١٨٥امليزان 
 



 ٤٩

َحييى بن يعىل أبو زكريا األسلمي القطواين ] ٨[  َ ْ َ 
 
 

حييى بن يعىل أبو زكريا األسلمي ":  , فقال )١(ترجم له ابن حبان يف املجروحني  
 , ذاك ثقـة , )٢(القطواين , وقطوان موضع بالكوفة , وليس هو حييـى بـن يعـىل املحـاريب

ّوهذا يروي عن يونس بن خباب  ِوعبدامللك بن أيب سليامن , روى عنه أبو نعيم رضار بن َ
يروي عن الثقات األشياء املقلوبات , فلست أدري وقع ذلك يف روايته منه أو مـن . َُرصد 

 سيئ احلفظ كثري اخلطأ , فال يتهيأ إلزاق اجلـرح )٣(أيب نعيم , ألن أبا نعيم رضار بن رصد
كب عام رويـا مجلـة , وتـرك االحتجـاج هبـام بأحدمها فيام رويا دون اآلخر , ووجب التن

 "عىل كل حال
 حديثا طويال يف تزويج فاطمة بنـت عـيل ريض )٤(وأخرج له ابن حبان يف صحيحه  

َذكر وصف تزويج عيل بن أيب طالـب فاطمـة ريض ": ّاهللا    عنها , بوب له ابن حبان بقوله  ْ ِ
 , حـدثنا حييـى بـن يعـىل )٥(د , ثم أخرجه من طريق احلسن بـن محـا"اهللا عنها , وقد فعل

جاء أبو بكر إىل : األسلمي , عن سعيد بن أيب عروبة , عن قتادة , عن أنس بن مالك , قال 
يـا رسـول اهللا , قـد علمـت مناصـحتي : النبي صىل اهللا عليه وسلم , فقعد بـني يديـه , فقـال 

فسكت : قال . مة تزوجني فاط:  قال "وما ذاك ?": قال . ِوقدمي يف اإلسالم , وإين وإين 
ُقد هلكت وأهلكت : عنه , فرجع أبو بكر إىل عمر , فقال له  وما ذاك ? قال خطبـت : قال . ُ

                                                           
 ١٢١−٣/١٢٠, وطبعة حلب ) ١٢١٠ (٢/٤٧٣) ١(
 )٧٦٧٥(تقريب التهذيب .     خ م د س ق . سعة , مات سنة ست عرشة ثقة , من صغار التا) ٢(
 . عخ . صدوق له أوهام وخطأ , ورمي بالتشيع , وكان عارفا بالفرائض , من العارشة , مات سنة تسع وعرشين ) ٣(

 )٢٩٨٢( تقريب التهذيب 
 )٦٩٤٤ (٣٩٥−١٥/٣٩٣كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٤(
ّالبغدادي , يلقب سجادة , صدوق , من العارشة , مات سنة إحدى وأربعني هو أبو عيل احلرضمي ) ٥( َُ  . د س ق . ّ
 )١٢٣٠( تقريب التهذيب    



 ٥٠

مكانك حتـى آيت النبـي صـىل : قال . فاطمة إىل النبي صىل اهللا عليه وسلم , فأعرض عني 
د بـني ُفأتى عمر النبي صىل اهللا عليه وسـلم , فقعـ. َاهللا عليه وسلم فأطلب مثل الذي طلبت 

: قال . َيا رسول اهللا , قد علمت مناصحتي وقدمي يف اإلسالم , وإين    وإين : يديه , فقال 
إنـه ينتظـر : فسكت عنه , فرجع إىل أيب بكر فقال لـه . تزوجني فاطمة :  قال "وما ذاك ?"

ُأمر اهللا فيها , قم بنا إىل عيل حتى نأمره يطلب مثـل الـذي طلبنـا  ين وأنـا فأتيـا: ٌّقـال عـيل . ٍّ
فنبهـاين ألمـر , : ٌّإنا جئناك من عند ابن عمك بخطبـة , قـال عـيل : أعالج فسيال يل , فقاال 

ُفقمت أجر ردائي حتى أتيت النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم , فقعـدت بـني يديـه , فقلـت  يـا : ُُّ
 "ومـا ذاك ?": قـال . رسول اهللا , قد علمت قـدمي يف اإلسـالم ومناصـحتي , وإين وإين 

  احلـديث بطولـه , وفيـه جتهيـز فاطمـة "وعندك     يشء ?": قال . تزوجني فاطمة : قلت 
 . ٍّودعوة النبي صىل اهللا عليه وسلم هلا ولعيل ريض اهللا عنهام قبل أن يبني هبا 

 . من طريق احلسن بن محاد احلرضمي به مثله )١(وأخرجه الطرباين  
 , )٢("يعىل األسـلمي وهـو ضـعيفرواه الطرباين , وفيه حييى بن ": قال اهليثمي   

وأخــرج ابــن حبــان لــه يف ": وقــال        ابــن حجــر يف ترمجــة حييــى بــن يعــىل األســلمي 
  )٣("صحيحه حديثا طويال يف تزويج فاطمة , فيه نكارة

ّصنيع ابن حبان فيه غرابة , كيف خيرج ليحيى هذا يف صحيحه بعد مـا قـال : أقول   
ّرج له حـديثا واحـدا فحـسب , وفيـه نكـارة , كـام قـال ابـن ّفيه ما قال ملا جرحه ?  بل وخي

 .حجر 
                                                           

, لكن جاء يف إسناده زيـادة احلـسن البـرصي بـني قتـادة وأنـس ريض اهللا ) ١٠٢١ (٤١٠−٢٢/٤٠٨املعجم الكبري ) ١(
 .عنه 

 ٩/٢٠٦جممع الزوائد ) ٢(
 ١١/٣٠٤هتذيب التهذيب ) ٣(

 : , حتقيق حممد عبدالرزاق محزة , قال ٥٥ يف حاشية موارد الظمآن للهيثمي ص 
قلـت حييـى بـن يعـىل هـذا ضـعفه أبـو حـاتم الـرازي "من خط شيخ اإلسالم ابـن حجـر رمحـه اهللا : هبامش األصل 

 . واحلديث ظاهر عليه االفتعال . ليس بيشء : وقال    ابن معني .  اهـ "وغريه



 ٥١

 مل يظهر يل بعد توجيهـه ورفـع مـا فيـه مـن – رمحه اهللا –فهذا تناقض من ابن حبان   
إشكال , ولعل بعضهم يذهب إل أن ابن حبان استنكر حديث حييى بـن يعـىل إذا كـان مـن 

المـه يف آخـر الرتمجـة أطلـق طريق رضار بن رصد دون ما رواه غـريه عـن حييـى , لكـن ك
 .القول يف التنكب عام رواه حييى , وترك االحتجاج به عىل كل حال 

 من طريق حممـد بـن )١(نعم , وقفت عىل طريق آخر هلذا احلديث , أخرجه البزار  
أن عمر بن اخلطاب رمحة اهللا عليـه أتـى أبـا بكـر رمحـة اهللا :  , عن أبيه , عن أنس )٢(ثابت

َّ       يا أبـا بكـر , مـا يمنعـك أن تـزوج فاطمـة بنـت رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه :  عليه , فقال  َ
ّإذا مل يزوجك فمن يزوج ? وإنك من أكرم الناس عليـه : قال .    ُال يزوجني : وسلم ? قال  ُّ ُ

فانطلق      أبو بكر رمحة اهللا عليه إىل بيـت عائـشة ريض اهللا : قال . , وأقدمهم يف اإلسالم 
ِيا عائشة , إذا رأيت من رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم طيـب نفـس وإقبـاال : قال عنها , ف

فجـاء رسـول اهللا : قـال .  ُعليك , فاذكري له أين ذكرت فاطمة , فلعـل اهللا أن   ييـرسها يل 
يا رسول اهللا , إن أبا بكر ذكر :     صىل اهللا عليه وسلم فرأت منه طيب نفس وإقباال , فقالت 

يا : فرجع أبو بكر , فقالت :  , قال "حتى ينـزل القضاء": فقال . رين أن أذكرها فاطمة وأم
َفلقي أبو بكر عمر , فذكر أبو بكر لعمر مـا أخربتـه . أبتاه , وددت أين مل أذكر له ما ذكرت 

  احلديث , وحصل مـع حفـصة وأبيهـا ريض اهللا عـنهام "عائشة , فانطلق عمر إىل حفصة 

                                                           
 ))١٤٠٩ (١٥٥−٢/١٥٣ يف كشف األستار كام(يف مسنده ) ١(

 :بعد هذا احلديث مبارشة , ما نصه ) ٢/١٥٥(جاء يف كشف األستار :  تنبيه   
حدثنا إبراهيم بن زياد الصائغ , ثنا احلسن بن محاد , ثنا أبو حييى التيمـي , عـن سـعيد , عـن قتـادة , عـن  : ١٤١٠ "   

فذكر احلديث :  عنها إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم , قال خطب عيل فاطمة ريض اهللا: احلسن , عن أنس , قال 
 "ال نعلم رواه إال احلسن بن محاد , وقد روي عن أنس من وجه آخر : قال البزار .   

لعل هذا يرجع إىل احلديث األول الذي ساقه ابن حبان والطرباين عىل اخـتالف يف سـنده ومتنـه كـام تـرى , :  أقول   
جممع الزوائد مل يعزه إيل البزار , واقترص عىل عزوه إىل الطرباين فحسب , نعـم أشـار إليـه إشـارة لكن اهليثمي يف 

 . عابرة بعد حديث حممد بن ثابت البناين املتقدم عند البزار 
 )٥٧٦٧(تقريب التهذيب .     ت . هو حممد بن ثابت بن أسلم البناين البرصي , ضعيف , من السابعة ) ٢(



 ٥٢

َبيها ريض اهللا عـنهم مجيعـا , ثـم إن عمـر انطلـق إىل عـيل بـن أيب كام حصل مع عائشة وأ َّ
: قـال . أخـشى أن ال يزوجنـي : ما يمنعك من فاطمة ? قـال : طالب ريض اهللا عنهام , فقال 

 .احلديث نحو الرواية األوىل . فإن مل يزوجك فمن يزوج ? وأنت أقرب خلق اهللا إليه 
  )١("مد بن ثابت بن أسلم وهو ضعيفرواه البزار , وفيه حم": قال اهليثمي   
ومــتن هــذا احلــديث نحــو املــتن األول , لكــن فيــه اختالفــات يف الــسؤال : أقــول   

 .واجلواب , وكيف كان طلب التزويج , مما يؤكد نكارته 
 , حـديثا آخـر طـويال , )٣( , ومن طريقه الطـرباين)٢(وقد روى عبدالرزاق الصنعاين  

نهام , يف وصف تـزويج عـيل بـن أيب طالـب مـن فاطمـة من حديث ابن عباس ريض اهللا ع
ُكانت فاطمة تذكر لرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم , فـال : ريض اهللا عنهام , قال ابن عباس 

إين واهللا مـا : ّيذكرها أحد إال صد عنه , حتى يئسوا منها , فلقي سعد بن معـاذ عليـا , فقـال 
احلـديث , ومتنـه بنحـو حـديث . إال عليـك أرى رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم حيبـسها 

أنس من حيـث اجلملـة لكنـه فارقـه أيـضا مـن وجـه آخـر خيتلـف يف الـسؤال واجلـواب , 
وكيف كان طلب التزويج من النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم ,       ممـا يؤكـد نكـارة اخلـرب , 

 , وهـو ٍوعىل كل حال فإسناد حديث ابن عباس هـذا واه , فيـه شـيخ عبـدالرزاق الـصنعاين
رواه ":   , وقـال اهليثمـي )٤("رمي بالوضع": حييى بن العالء البجيل , قال فيه ابن حجر 

  )٦(" وهو مرتوك)٥(الطرباين , وفيه حييى بن العالء

                                                           
 ٩/٢٠٧ئد جممع الزوا) ١(
 )٩٧٨٢ (٤٨٩−٥/٤٨٦املصنف ) ٢(
 )٣٦٢ (١٣٥−٢٤/١٣٢, ) ١٠٢٢ (٤١٣−٢٢/٤١٠املعجم الكبري ) ٣(
 )٧٦١٨(تقريب التهذيب ) ٤(
 , والـصواب مـا أثبتـه , ملوافقتـه لـسند "حييـى بـن يعـىل"إىل ) ٩/٢٠٩(تصحف يف املطبوع من جممـع الزوائـد ) ٥(

 .احلديث عند عبدالرزاق والطرباين 
 ٢٠٩−٩/٢٠٨ الزوائد جممع) ٦(



 ٥٣

رواية هذا احلديث عىل أوجه خمتلفة يدل عىل نكارتـه , وحييـى بـن يعـىل : أقول   
 أن يقتــرص ابــن حبــان عــىل ذكــره يف  , واألوىل يف حالــه)١(القطــواين متفــق عــىل تــضعيفه

 .ّاملجروحني وال خيرج حديثه يف صحيحه , واهللا أعلم 
ُخطـب أبـو بكـر وعمـر : وقد ثبت عن بريدة بن احلصيب ريض الـه عنـه , أنـه قـال   

ّ , فخطبها عيل , فزوجها منه "إهنا صغرية": َفاطمة , فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  ٌّ
 بعـد حـديث أنـس بـن مالـك املتقـدم يف أول الرتمجـة , – نفـسه – حبـان أخرجه       ابن.  

ُذكر اإلخبار عـام قـال املـصطفى صـىل اهللا عليـه وسـلم أليب ": ّوبوب له ابن حبان بقوله 
  .)٢("بكر وعمر عند خطبتهام إليه ابنته فاطمة عند إعراضه عنهام فيه

                                                           
 ٥٢−٣٢/٥٠انظر هتذيب الكامل ) ١(
 )٦٩٤٨ (١٥/٣٩٩كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٢(



 ٥٤

 
 
 

 
 

 اخلــاتـمـــــــــة



 ٥٥

 , وهو عدد قليل جـدا اجم فقط ترشملها هذا البحث ثامنيةلقد بلغت الرتاجم التي   
 .ّبالنسبة إىل عدد الرتاجم التي ضمها كتاب املجروحني البن حبان رمحه اهللا 

 :وقد توصلت من خالل هذا البحث إىل نتائج عدة , أمهها   
 جاللــة ابــن حبــان رمحــه اهللا , وعظــم شــأنه يف هــذا الفــن , والتزامــه بمنهجــه −١  
 يف الغالب األكثـر , ممـا يـدل عـىل دقتـه , رغـم ريج أحاديثهمرواة وختته يف نقد الوطريق

 .سعة مؤلفاته وكثرهتا 
 تقدم كتاب املجروحني البن حبـان يف التـأليف عـىل كتابـه الـصحيح −٢  

ّ , كام هو رصيح يف عبارة ابن حبان يف ترمجة إسامعيل بن عياش , "التقاسيم واألنواع"
 .ة يزيد بن عبدامللك النوفيل , وقد نبهت عىل هذا يف التمهيد وترمج

 الرواة الذين احتواهم هذا البحث , ممن تـرجم لـه ابـن حبـان يف املجـروحني −٣
  :حه , يمكن تقسيمهم إىل قسمنيّثم خرج هلم يف صحي
ِّمن خرج له ابن حبان يف صحيحه ويف ظنه  : القسم األول  أنه آخر – كام يبدو يل –ّ

َالذي جرحه , والصواب أهنام شخص واحد , وهم فيه ابن حبان رمحه اهللا , وهم غري  ِّ َ: 
 .احلارث بن عبداهللا األعور   
 .والزبري بن سعيد املديني   
 .وزياد بن املنذر أبو اجلارود   
 .وعيسى بن املسيب البجيل   
 .سمول وحممد بن سليامن بن م  

ّمن خرج له ابن حبان يف صحيحه بـام خيـالف رصاحـة قولـه فيـه ملـا  : ثاينوالقسم ال      
 :ّجرحه , ومل أجد خمرجا أو اعتذارا البن حبان يف روايته عنه حسب قوله فيه , وهم 

 .سويد بن عبدالعزيز الدمشقي 



 ٥٦

 ّوعبدالرمحن بن عثامن أبو بحـر البكـراوي , وإن كـان مـا خـرج لـه ابـن حبـان مـن
ّ قول ابن حبان فيه ملـا جرحـه مطلـق بعـدم االحتجـاج بـه , ومـا ّرواية قد توبع عليها , لكن

 .استثنى كعادته فيام مل يتفرد به أو خيالف , واهللا أعلم 
 .وحييى بن يعىل أبو زكريا األسلمي القطواين 

ّهذا ما تيرس يل مجعه وحتريره , بفضل اهللا وكرمه ومنه عيل , فله احلمد والـشكر  ّ ّ
َ, واهللا أسأل األجر واملثوبة , وأسأله عز وجل قبول ه ذا العمل , وأن يكون خالصا لوجـه , ّ

وأن يبارك فيه , وينفع به , وال حيرمنـي أجـره يـوم يبعثـون , اللهـم آمـني , واحلمـد هللا رب 
 .العاملني 



 ٥٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة
 

 املصادر واملراجع



 ٥٨

, ) ٢٨٧ت(أليب بكر أمحد بن عمرو بـن أيب عاصـم الـضحاك : اآلحاد واملثاين  −١
 .هـ ١٤١١الطبعة األوىل .  الرياض –نرش دار الراية . باسم اجلوابرة . حتقيق د

ـــن احلـــسني البيهقـــي : اآلداب  −٢ ـــق حممـــد ) ٤٥٨ت(أليب بكـــر أمحـــد ب , حتقي
 .هـ ١٤٠٦الطبعة األوىل .  بريوت –علمية نرش دار الكتب ال. عبدالقادر أمحد عطا 

أليب الفضل عيل بن حممـد : إحتاف املهرة بالفوائد املبتكرة من أطراف العرشة  −٣
نــرش وزارة . , حتقيــق مجاعــة مــن املتخــصيني ) ٨٥٢ت(بــن حجــر العــسقالين 

. األوقاف باململكة السعودية بالتعـاون مـع اجلامعـة اإلسـالمية باملدينـة املنـورة 
 .األوىل الطبعة 

لألمري عالء الدين عـيل بـن بلبـان الفـاريس : اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان  −٤
ــؤوط , نــرش مؤســسة الرســالة ) ٧٣٩ت( الطبعــة .  بــريوت –حتقيــق شــعيب األرن

. هــ ١٤٠٧.  بـريوت –وحتقيق كامل احلوت , نـرش دار الكتـب العلميـة . األوىل 
 . املدينة املنورة –املكتبة السلفية وبعضه بتحقيق الشيخ أمحد شاكر , نرش 

سعدي اهلاشمي , املجلس العلمـي . حتقيق د: أسئلة الربذعي أليب زرعة الرازي  −٥
 .للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 

 )راجع أسئلة الربذعي أليب زرعة ( أسامي الضعفاء أليب زرعة الرازي  −٦
ــدالرب : اإلســتيعاب يف أســامء األصــحاب  −٧ ــن عب ــداهللا ب ــن عب أليب عمــر يوســف ب

مـع كتـاب اإلصـابة يف . (هــ ١٣٥٩ بـريوت –, نرش دار الكتاب العريب ) ٤٦٣ت(
 )لصحابة البن حجرمتييز ا

أليب احلسن عز الدين عـيل بـن حممـد بـن األثـري : أسد الغابة يف معرفة الصحابة  −٨
  .١٣٩٣, نرش دار الفكر سنة ) ٦٣٠ت (    اجلزري 

أليب الفـضل أمحـد بـن عـيل بـن حجـر العـسقالين : اإلصابة يف متييـز الـصحابة  −٩
 . أربع جملدات هـ , يف١٣٩٥سنة .  بريوت –, نرش دار الكتاب العريب ) ٨٥٢ت(



 ٥٩

ــام أمحــد بمــدح أو ذم  −١٠ ــه اإلم ــيمن تكلــم في ــدم ف ــن : بحــر ال ــن حــسن ب ليوســف ب
 –نــرش دار الرايــة . , حتقيــق ويص اهللا بــن حممــد عبــاس ) ٩٠٩ت(عبــداهلادي 

 .هـ ١٤٠٩الطبعة األوىل  سنة . الرياض 
أليب بكر أمحد بـن عمـرو بـن عبـداخلالق : البحر الزخار املعروف بمسند البزار  −١١

 –نرش مؤسسة علـوم القـرآن . حمفوظ الرمحن زين اهللا . حتقيق د) ٢٩٢ت(البزار 
 .الطبعة األوىل .  املدينة –ومكتبة العلوم واحلكم . بريوت 

أليب حفـص عمـر بـن أمحـد املعـروف بـابن : تاريخ أسامء الـضعفاء والكـذابني  −١٢
 .هـ ١٤٠٩الطبعة األوىل . عبدالرحيم القشقري . حتقيق د) ٣٨٥ت(شاهني 

ــاريخ األوســط  −١٣ ــوان ( الت ــع بعن ــصغري : طب ــاريخ ال ــدا) : الت ــن أليب عب ــد ب هللا حمم
.  حلـب –دار الوعي . , حتقيق حممود إبراهيم زايد ) ٢٥٦ت(إسامعيل البخاري 
 .هـ ١٣٩٥ القاهرة  الطبعة األوىل –ومكتبة دار الرتاث 

, نـرش دار ) ٤٦٢ت (أليب بكر أمحـد بـن عـيل اخلطيـب البغـدادي : تاريخ بغداد  −١٤
 . بريوت –الكتاب العريب 

ألي سعيد عثامن : ني يف جتريح الرواة وتعديلهم تاريخ عثامن الدارمي عن ابن مع −١٥
نــرش مركــز . أمحــد حممـد نــور ســيف . , حتقيــق د) ٢٨٠ت(بـن ســعيد الــدارمي 

الطبعــة .  دمــشق –طبــع دار املــأمون . البحــث العلمــي يف جامعــة أم القــرى بمكــة 
 .هـ ١٤٠٠األوىل 

 حتقيــق ,) ٢٥٦ت(أليب عبــداهللا حممــد بــن إســامعيل البخــاري : التــاريخ الكبــري  −١٦
مصور . (  بريوت –نرش دار الكتب العلمية . عبدالرمحن بن حييى املعلمي وغريه 

 )عن طبعة حيدر أباد الدكن باهلند 
أليب القاسم عيل بن احلسن ابن هبـة اهللا الـشافعي املعـروف : تاريخ مدينة دمشق  −١٧

. , حتقيق حمب الدين أيب سعيد عمر بن عرامة العمـروي ) ٥٧١ت(بابن عساكر 
  .١٩٩٥ / ١٤١٥سنة )  جملدا٨٠( بريوت – دار الفكر نرش



 ٦٠

, روايـة عبـاس بـن ) ٢٣٣ت(أليب زكريا حييـى بـن معـني : تاريخ حييى بن معني  −١٨
نــرش مركــز . أمحــد حممــد نــور ســيف . حتقيــق وترتيــب د. حممــد الــدوري عنــه 

ضـمن كتـاب حييـى بـن معـني وكتابـه ( البحث العلمي يف جامعة أم القـرى بمكـة 
.  القــاهرة –تــاب طبــع اهليئــة املــرصية العامــة للك) التــاريخ للــدكتور أمحــد أيــضا 

 .هـ ١٣٩٩الطبعة األوىل 
ــصحابة  −١٩ ــد أســامء ال ــذهبي : جتري ــثامن ال ــن ع ــن أمحــد ب ــد ب ــداهللا حمم أليب عب

ـــداحلكيم ) ٧٤٨ت( ـــصحيح صـــاحلة عب ـــي وأوالده . , ت ـــرش الكتب ـــاي –ن .  بومب
١٩٦٩/ ١٣٨٩.  

أليب احلجاج يوسـف بـن عبـدالرمحن املـزي : حتفة األرشاف بمعرفة األطراف  −٢٠
الطبعـة .  اهلنـد –نـرش الـددار القيمـة . قيق عبدالصمد رشف الدين , حت) ٧٤٢ت(

 ١٤٠١−١٣٨٤األوىل 
لشمس الـدين حممـد بـن عبـدالرمحن : التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة  −٢١

ســنة . , عنــي بطبعــه ونــرشه أســعد طرابــزوين احلــسيني ) ٩٠٢ت(الــسخاوي 
 .هـ ١٣٩٩

ــذري : الرتغيــب والرتهيــب  −٢٢ ــدالقوي املن ــن عب ــدالعظيم ب ــق ) ٦٥٦ت(لعب , حتقي
الطبعــة الثالثــة . نــرش دار إحيــاء الــرتاث العــريب . وتعليــق مــصطفى حممــد عــامرة 

١٣٨٨.  
ــيم  −٢٣ ــرآن العظ ــسري الق ــريش : تف ــري الق ــن كث ــداء إلســامعيل ب ــدين أيب الف ــامد ال لع

  .١٣٩٠طبع سنة .  القاهرة –نرش دار الشعب . , حتقيق مجاعة ) ٧٧٤ت(
, ) ٨٥٢ت(أليب الفضل أمحـد بـن عـيل بـن حجـر العـسقالين : تقريب التهذيب  −٢٤

  .١٤٠٦الطبعة األوىل .  سوريا –نرش دار الرشيد . حتقيق حممد عوامة 
, ) ٧٤٨ت(أليب عبــداهللا حممــد بــن أمحــد الــذهبي : تلخــيص مــستدرك احلــاكم  −٢٥

 )طبع يف حاشية املستدرك عىل الصحيحني للحاكم (
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ــن حجــر العــسقالين : هتــذيب هتــذيب الكــامل  −٢٦ ــن عــيل ب أليب الفــضل أمحــد ب
, مصورة عن طبعـة دائـرة املعـارف النظاميـة يف اهلنـد , الطبعـة األوىل ) ٨٥٢ت(

 .هـ ١٣٢٥
ــ: هتــذيب الكــامل يف أســامء الرجــال  −٢٧ ــدين يوســف ب ن أليب احلجــاج مجــال ال

نــرش مؤســسة . بــشار عــواد معــروف ., حتقيــق د ) ٧٤٢ت(عبــدالرمحن املــزي 
 الطبعة األوىل .  بريوت –الرسالة 

 )تاريخ أسامء الثقات : انظر : ( الثقات البن شاهني  −٢٨
 )معرفة الثقات : انظر : ( الثقات للعجيل  −٢٩
ــات  −٣٠ ــستي : الثق ــان الب ــن حب ــد ب ــاتم حمم ــرة ) ٣٥٤ت(أليب ح ــس دائ ــة جمل طبع

  .١٤٠٣ − ١٣٩٣الطبعة األوىل .  العثامنية باهلند املعارف
. , حتقيق حبيـب الـرمحن األعظمـي ) ١٥٤ت(ملعمر بن رشد األزدي : اجلامع  −٣١

 )طبع يف آخر مصنف عبدالرزاق الصنعاين . (  بريوت –نرش املكتب اإلسالمي 
, ) ٢٧٩ت( أليب عيــسى حممــد بــن عيــسى بــن ســورة الرتمــذي :جــامع الرتمــذي  −٣٢

, وإبـراهيم عطـوه ) ٣ج(, وحممـد فـؤاد عبـدالباقي ) ٢و١ج(حتقيق أمحد شـاكر 
 . مرص –, نرش مصطبى البايب احللبي ) ٥و٤ج(عوض 

( , ) ٢٥٦ت(أليب عبــداهللا حممــد بــن إســامعيل البخــاري : اجلــامع الــصحيح  −٣٣
 ) الطبعة السلفية –املطبوع مع فتح الباري البن حجر 

, نــرش دار ) ٣٢٧ت(أليب حممــد عبــدالرمحن بــن أيب حــاتم : اجلــرح والتعــديل  −٣٤
مــصور عــن طبعــة جملــس دائــرة املعــارف العثامنيــة . (  بــريوت –الكتــب العلميــة 

 )باهلند 
طبع ) ( ٩١١ت(جلالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي : اجلامع الصغري  −٣٥

 )مع فيض القدير للمناوي 
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, حتقيـق ) ٢٨٧ت(أليب بكر أمحد بـن عمـرو بـن أيب عاصـم الـضحاك : اجلهاد  −٣٦
 .هـ ١٤٠٩الطبعة األوىل .  دمشق –نرش دار القلم . ساعد الراشد احلميد م

ــفياء  −٣٧ ــاء وطبقــات األص ــة األولي ــداهللا األصــبهاين : حلي ــن عب ــيم أمحــد ب أليب نع
 . مرص –, نرش مكتبة السعادة ) ٤٣٠ت(

حممـد . , حتقيـق د) ٣٦٠ت(أليب القاسم سـليامن بـن أمحـد الطـرباين : الدعاء  −٣٨
هـ ١٤٠٧الطبعة األوىل سنة .  بريوت –نرش دار البشائر اإلسالمية . بخاري سعيد ال

. 
للـدكتور : دهم يف الثقـات يف املجروحني وأعـاالرواة الذين ترجم هلم ابن حبان  −٣٩

الطبعـة األوىل .  جامعـة الكويـت –نرش املجلس العلمـي .  سيف اهلاجري مبارك
٢٠٠٠/ ١٤٢١.  

, حتقيـق ) ٦٥٦ت(لعبـدالعظيم بـن عبـدالقوي املنـذري: الرواة املختلـف فـيهم  −٤٠
 . مرص –مكتبة التوعية . ماجد بن حممد 

 –ب العلميـة نـرش دار الكتـ) . ٢٤١ت(لإلمام أمحد بـن حممـد بـن حنبـل : الزهد  −٤١
  .١٩٧٨/ ١٣٩٨سنة . بريوت 

حتقيـق حممـد عـيل : سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاين يف اجلرح والتعـديل  −٤٢
  .١٣٩٩نرش املجلس العلمي باجلامعة اإلسالمية باملدينة سنة . العمري 

ــدارقطني  −٤٣ ــق د: ســؤاالت الربقــاين لل ــدالرحيم حممــد القــشقري . حتقي ــع . عب طب
. ولـه تكملـة بتحقيـق جمـدي الـسيد إبـراهيم . هـ ١٤٠٤ىل الطبعة األو. بباكستان 

  الرياض –نرش مكتبة الساعي 
 ٢٦٠تــويف ســنة (ســؤاالت ابــن اجلنيــد أيب إســحاق إبــراهيم بــن عبــداهللا اخلــتيل  −٤٤

. أمحد حممد نور سيف . حتقيق د) : ٢٣٣ت(أليب زكريا حييى بن معني ) تقريبا
 .هـ ١٤٠٨ة األوىل الطبع.  املدينة املنورة –نرش مكتبة الدار 

 )١٤٢٠ت(للشيخ حممد نارص الدين األلباين : سلسلة األحاديث الضعيفة  −٤٥
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, حتقيـق حممـد ) ٢٧٥ت(أليب داود سـليامن بـن األشـعث السجـستاين : السنن  −٤٦
 . بريوت –لعريب نرش دار إحياء الرتاث ا. حميي الدين عبداحلميد 

, حتقيق حممـد ) ٢٧٥ت(البن ماجة أيب عبداهللا حممد بن يزيد القزويني : السنن  −٤٧
 . مرص –طبع عيسى البايب احللبي ورشكاه . فؤاد عبدالباقي 

, حققــه ونــرشه ) ٢٥٥ت(أليب حممــد عبــداهللا بــن عبــدالرمحن الــدارمي : الــسنن  −٤٨
 –طبـع يف رشكـة الطباعـة الفنيـة املتحـدة .  املدينة املنورة –عبداهللا هاشم يامين 

 .مرص 
 )املجتبى للنسائي: انظر . ( السنن الصغرى للنسائي  −٤٩
. , حتقيق د) ٣٠٣ت(أليب عبدالرمحن أمحد بن شعيب النسائي : السنن الكربى  −٥٠

الطبعـة .  بـريوت –نـرش دار الكتـب العلميـة . عبدالغفار البنداري , وسيد كـرسوي 
 .هـ ١٤١١األوىل 

, نرش دار املعرفـة ) ٤٥٨ت(كر أمحد بن احلسني البيهقي أليب ب: السنن الكربى  −٥١
 )هـ ١٣٤٤سنة . مصور عن طبعة دائرة املعارف النظامية باهلند . (  بريوت –

, حتقيــق ) ٧٤٨ت(أليب عبــداهللا حممــد بــن أمحــد الــذهبي : ســري أعــالم النــبالء  −٥٢
.  بـريوت –نـرش مؤسـسة الرسـالة . مجاعة من الباحثني بإرشاف شعيب األرنؤوط 

 .الطبعة األوىل  
, حتقيـق زهـري ) ٥١٦ت(أليب حممد احلـسني بـن مـسعود البغـوي : رشح السنة  −٥٣

 .الطبعة األوىل .  بريوت –نرش املكتب اإلسالمي . الشاويش وشعيب األرنؤوط 
, ) ٣٢١ت(أليب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي : رشح مشكل اآلثار  −٥٤

/ ١٤١٥الطبعة األوىل .  بريوت _رسالة نرش مؤسسة ال. حتقيق شعيب األرنؤوط 
١٩٩٤.  
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, ) ٣٢١ت)أليب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي : رشح معاين اآلثار  −٥٥
الطبعـة األوىل .  بـريوت –نـرش دار الكتـب العلميـة . حتقيق حممد زهـري النجـار 

 .هـ ١٣٩٩
ــامن  −٥٦ ــي : شــعب اإلي ــن احلــسني البيهق ــق د) ٤٥٨ت(أليب بكــر أمحــد ب . , حتقي

ــد ع ــدالعيل عبداحلمي ــسلفية . ب ــدار ال ــاي –نــرش ال ــة األوىل .  بومب / ١٤٠٦الطبع
نـرش دار . وحتقيق حممد بسيوين ) . طبع بعنوان اجلامع لشعب اإليامن  ( ١٩٨٦

 .هـ ١٤١٠الطبعة األوىل .  بريوت –الكتب العلمية 
, حتقيـق أمحـد ) ٣٩٣ت(أليب نـرص إسـامعيل بـن محـاد اجلـوهري : الصحاح  −٥٧

 .هـ ١٤٠٤الطبعة الثالثة .  بريوت –نرش دار العلم للماليني . ور عطار عبدالغف
 )اجلامع الصحيح : انظر . ( الصحيح للبخاري  −٥٨
, حتقيـق حممـد ) ٢٦١ت(أليب احلسني مسلم بن احلجاج القـشريي : الصحيح  −٥٩

 .هـ ١٣٤٧الطبعة األوىل . فؤاد عبدالباقي  نرش عيسى البايب احللبي ورشكاه 
, حتقيـق ) ٣١١ت( بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري أليب: الصحيح  −٦٠

نـرش املكتـب . ّحممد مصطفى األعظمي , وعلق األلباين عىل بعـض أسـانيده . د
 .هـ ١٣٩٠الطبعة األوىل .  بريوت –اإلسالمي 

املقـصود عنـد العـزو ( , ) ٣٥٤ت(أليب حاتم حممد بن حبان البستي : الصحيح  −٦١
 )ان ترتيبه اإلحسان البن بلب

 )أسامي الضعفاء : انظر . ( الضعفاء أليب زرعة الرازي  −٦٢
 )تاريخ أسامء الضعفاء : انظر . ( الضعفاء البن شاهني  −٦٣
. , حتقيـق د) ٣٢٢ت(أليب جعفر حممد بن عمرو بـن موسـى العقـييل : الضعفاء  −٦٤

ــداملعطي أمــني قلعجــي  ــة . عب الطبعــة األوىل .  بــريوت –نــرش دار الكتــب العلمي
 )الضعفاء الكبري : مطبوع بعنوان . ( هـ ١٤٠٤
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فـاروق . , حتقيـق د) ٤٣٠ت(أليب نعيم أمحد بـن عبـداهللا األصـبهاين : الضعفاء  −٦٥
  .١٤٠٥الطبعة األوىل .  الدار البيضاء –نرش دار الثقافة . محادة 

, حتقيـق ) ٢٥٦ت(أليب عبداهللا حممد بن إسـامعيل البخـاري : الضعفاء الصغري  −٦٦
 .هـ ١٣٩٦الطبعة األوىل .  حلب –رش دار الوعي ن. حممود إبراهيم زايد 

, حتقيـق ) ٣٨٥ت(أليب احلسن عيل بن عمر الـدارقطني : الضعفاء واملرتوكون  −٦٧
  .١٤٠٤الطبعة األوىل .  الرياض –نرش مكتبة املعارف . موفق بن عبداهللا . د 

, ) ٣٠٣ت(أليب عبـدالرمحن أمحـد بـن شـعيب النـسائي : الضعفاء واملرتوكني  −٦٨
 .هـ ١٣٩٦الطبعة األوىل .  حلب –نرش دار الوعي . حممود إبراهيم زيد حتقيق 

أليب الفرج عبدالرمحن بن عـيل بـن حممـد بـن اجلـوزي : الضعفاء واملرتوكني  −٦٩
.  بـريوت –نرش دار الكتب العلميـة . , حتقيق أيب الفداء عبداهللا القايض ) ٥٩٧ت(

 ١٤٠٦الطبعة األوىل 
, حتقيـق إحـسان ) ٢٣٠ت(الكاتـب البـرصي ملحمد بن سعد : الطبقات الكربى  −٧٠

مـن م لتـابعي أهـل املدينـة و وأمـا القـسم املـتم. بـريوت –نرش دار صادر . عباس 
, حققـه زيـاد حممـد ) من ربع الطبقة الثالثة إىل منتصف الطبقة الـسادسة  ( بعدهم

 املينـة املنـورة , الطبعـة −منصور , ونرشه املجلس العلمي باجلامعـة اإلسـالمية 
  .١٤٠٣األوىل سنة 

, حتقيـق ) ٢٧٩ت(أليب عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي : العلل الكبري  −٧١
 .هـ ١٤٠٦الطبعة األوىل .  األردن –نرش مكتبة األقىص . محزة ديب مصطفى 

, روايـة ابنـه ) ٢٤١ت(لإلمام أمحـد بـن حممـد بـن حنبـل : العلل ومعرفة الرجال  −٧٢
نــرش . إســامعيل جــراح أوغــيل . طلعــت قــوج بيكيــت و أ د . حتقيــق أ د . عبــداهللا 

 .م ١٩٨٧  استانبول  سنة–املكتبة اإلسالمية 
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ــة ) ٢٤١ت(لإلمــام أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل : العلــل ومعرفــة الرجــال  −٧٣ , رواي
 اهلند −نرش الدار السلفية . ويص اهللا بن حممد عباس . حتقيق د. املروذي وغريه 

 .الطبعة األوىل . 
قيق عيل , حت) ٥٨٣ت(ملحمود بن عمر الزخمرشي : الفائق يف غريب احلديث  −٧٤

الطبعـة .  بـريوت –نـرش دار الفكـر . حممد البجاوي وحممـد أبـو الفـضل إبـراهيم 
  .١٩٧٩/ ١٣٩٩الثالثة 

ــاري رشح صــحيح البخــاري  −٧٥ ــتح الب ــن حجــر : ف ــن عــيل ب أليب الفــضل أمحــد ب
) ٣ج−١مـن ج(, حتقيق الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن بـاز ) ٨٥٢ت(العسقالين 

. (  بــريوت –نــرش دار الفكــر . د عبــدالباقي وحمــب الــدين اخلطيــب وحممــد فــؤا
 )مصور عن الطبعة السلفية األوىل 

مـد أليب بكـر حم: فضيلة الشكر هللا عىل نعمته , وما جيب من الشكر للمنعم عليه  −٧٦
 –نـرش دار الفكـر . , حتقيـق حممـد مطيـع حـافظ ) ٣٢٧ت(بـن جعفـر اخلرائطـي 

 .هـ ١٤٠٢الطبعة األوىل . دمشق 
, ) ١٠٣١ت(ملحمـد عبـدالرؤف املنـاوي :  فيض القـدير رشح اجلـامع الـصغري −٧٧

 .هـ ١٣٩١الطبعة الثانية . نرش دار املعرفة ببريوت 
, نـرش ) ٨١٧ت(ملجد الدين حممد بن يغقوب الفريوزآبادي : القاموس املحيط  −٧٨

  .١٩٨٧/ ١٤٠٧الطبعة الثانية . مؤسسة الرسالة ببريوت 
بـداهللا حممـد بـن أمحـد أليب ع: الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الـستة  −٧٩

  .١٤٠٣الطبعة األوىل .  بريوت –, نرش دار الكتب العلمية ) ٧٤٨ت(الذهبي 
, ) ٣٦٥ت(أليب أمحد عبداهللا بـن عـدي اجلرجـاين : الكامل يف ضعفاء الرجال  −٨٠

  .١٤٠٤الطبعة األوىل .  بريوت –نرش دار الفكر 



 ٦٧

ين عـيل بـن أيب بكـر لنـور الـد: كشف األستار عن زوائد البزار عىل الكتب الـستة  −٨١
 –نـرش مؤسـسة الرسـالة . , حتقيـق حبيـب الـرمحن األعظمـي ) ٨٠٧ت(اهليثمي 

 الطبعة األوىل . بريوت 
لربهـان الـدين إبـراهيم بـن حممـد : الكشف احلثيث عمـن رمـي بوضـع احلـديث  −٨٢

سـنة . نـرش وزارة األوقـاف العراقيـة . حتقيق صبحي السامرائي ) ٨٤١ت(احللبي 
١٤٠٢.  

, نـرش ) ٣١٠ت(أليب برش حممد بن أمحد بن محاد الـدواليب : الكنى واألسامء  −٨٣
مـصور عـن طبعـة جملـس . ( هـ ١٤٠٣الثانية الطبعة .  بريوت –دار الكتب العلمية 

 )دائرة املعارف النظامية باهلند 
, ) ٧١١ت(نظـور أليب الفضل مجال الدين حممد بن مكـرم ابـن م: لسان العرب  −٨٤

 .الطبعة األوىل .  بريوت –نرش دار صار 
, نـرش ) ٨٥٢ت(أليب الفضل أمحد بن عيل بن حجر العـسقالين : لسان امليزان  −٨٥

مـصور عـن . ( هــ ١٣٩٠الطبعـة الثانيـة .  بـريوت –مؤسسة األعلمي للمطبوعـات 
 )طبعة جملس دائرة املعارف النظامية باهلند 

أليب عبـدالرمحن أمحـد بـن شـعيب النـسائي  ) : وهو السنن الـصغرى( املجتبى  −٨٦
 .هـ ١٤١٢الطبعة الثانية .  بريوت –, نرش دار املعرفة ) ٣٠٣ت(

أليب حـاتم حممـد بـن حبـان : املجروحني من املحدثني والضعفاء واملرتوكني  −٨٧
نـــرش دار . , حتقيـــق محـــدي عبداملجيـــد الـــسلفي ) ٣٥٤ت(التميمـــي البـــستي 

وحتقيــق حممــود إبــراهيم  .  ٢٠٠/ ١٤٢٠األوىل الطبعــة .  الريــاض  –الــصميعي 
 .هـ ١٣٩٦الطبعة األوىل .  حلب –نرش دار الوعي . زايد 

, ) ٨٠٧ت(أليب احلسن عيل بن أيب بكر اهليثمـي : جممع الزوائد ومنبع الفوائد  −٨٨
 .هـ ١٤٠٢الطبعة الثالثة .  بريوت –نرش دار الكتاب العريب 



 ٦٨

, ) ٤٠٥ت( حممد بـن عبـداهللا احلـاكم أليب عبداهللا: املستدرك عىل الصحيحني  −٨٩
مــصور عــن طبعــة دائــرة املعــارف النظاميــة . (  بــريوت –نــرش دار الكتــاب العــريب 

 )باهلند 
, نرش دار الكتاب اللبناين ) ٢٠٤ت(أليب داود سليامن بن داود الطياليس : املسند  −٩٠

مصور عن طبعتـه األوىل يف دائـرة املعـرف النظاميـة باهلنـد سـنة . ( ودار التوفيق 
 )هـ ١٣٢١

, حتقيـق مجاعـة ) ٢٤١ت(لإلمام أمحد بن حممد بـن حنبـل الـشيباين : املسند  −٩١
.  بـريوت –نـرش مؤسـسة الرسـالة . من املتخصـصني بـإرشاف شـعيب األرنـؤوط 

وبعـضه .  بـريوت –نرش دار صادر . والطبعة امليمنية ) .  جملدا٥٠(الطبعة األوىل 
 .بتحقيق الشيخ أمحد شاكر , نرش دار املعارف بمرص 

, حتقيــق ) ٣٠٧ت(أليب يعــىل أمحــد بــن عــيل بــن املثنــى املوصــيل : املــسند  −٩٢
 .الطبعة األوىل .  دمشق –نرش دار املأمون للرتاث . حسني سليم أسد 

. , حتقيق د) ٣٦٠ت(أليب القاسم سليامن بن أمحد الطرباين : املعجم األوسط  −٩٣
 .الطبعة األوىل .  الرياض –ارف نرش دار املع. حممود الطحان 

, نــرش دار ) ٦٢٦ت(أليب عبــداهللا يــاقوت بــن عبــداهللا احلمــوي : معجــم البلــدان  −٩٤
 .الكتاب العريب بريوت 

, حتقيــق ) ٣٦٠ت(أليب القاســم ســليامن بــن أمحــد الطــرباين : املعجــم الكبــري  −٩٥
 .نرش وزارة األوقاف العراقية , الطبعة األوىل . محدي عبداملجيد السلفي 

نـرش . للمقدم عاتق بن غيث الـبالدي :  النبوية معجم املعامل اجلغرافية يف السرية −٩٦
 .هـ ١٤٠٢الطبعة األوىل .  مكة املكرمة –دار مكة 

. , حتقيـق د) ٢٧٧ت(أليب يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي : املعرفة والتاريخ  −٩٧
 .هـ ١٤٠١الطبعة الثانية .  بريوت –نرش مؤسسة الرسالة . أكرم ضياء العمري 



 ٦٩

رواية أمحـد بـن حممـد بـن القاسـم بـن : معرفة الرجال عن حييى بن معني وغريه  −٩٨
, ) ٢ج(, ومطيـع حـافظ وغـزوة بـدير ) ١ج(حتقيق حممد كامـل القـصار . حمرز 

 .نرش جممع اللغة العربية بدمشق 
لشمس الدين حممد بن أمحـد بـن : معرفة الرواة املتكلم فيهم بام ال يوجب الرد  −٩٩

 –نـرش دار املعرفـة . , حتقيق إبـراهيم سـعيد أي إدريـس ) ٧٤٨ت(ثامن الذهبي ع
 .هـ ١٤٠٦الطبعة األوىل . بريوت 

, خمطـوط ) ٤٣٠ت(أليب نعـيم أمحـد بـن عبـداهللا األصـبهاين : معرفة الـصحابة  −١٠٠
 . تركيا –مصور عن نسخة أمحد الثالث 

) ٧٤٨ت(لشمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الـذهبي : املغني يف الضعفاء  −١٠١
 .نور الدين عرت . , حتقيق د

أليب يعىل أمحد بن عيل بن املثنى : صىل اهللا عليه وسلم املفاريد عن رسول اهللا  −١٠٢
.  الكويـت –نرش مكتبة دار األقىص . , حتقيق عبداهللا اجلديع ) ٣٠٧ت(املوصيل 

 .هـ ١٤٠٥الطبعة األوىل 
  )…معرفة الرواة املتكلم فيهم : انظر ( للذهبي : من تكلم فيه وهو موثق  −١٠٣
روايـة أيب خالـد الـدقاق يزيـد بـن : من كالم أيب زكريا حييى بن معني يف الرجـال  −١٠٤

نـرش , حممـد نـور سـيف أمحـد . , حتقيـق د) ٢٨٤ت(اهليثم بـن طهـامن البـادي 
 –طبع دار املـأمون للـرتاث . مركز البحث العلمي بجامعة امللك عبدالعزيز بمكة 

 .هـ ١٤٠٠الطبعة األوىل . دمشق 
ــان  −١٠٥ ــن حب ــد اب ــآن إىل زوائ ــوارد الظم ــن أيب بكــر: م ــدين عــيل ب ــور ال  اهليثمــي لن

 . بريوت –نرش دار الكتب العلمية . , حتقيق حممد عبدالرزاق محزة ) ٨٠٧ت(
لشمس الدين حممد بن أمحد بن عـثامن الـذهبي : زان االعتدال يف نقد الرجال مي −١٠٦

 . بريوت –نرش دار املعرفة . , حتقيق عيل حممد البجاوي ) ٧٤٨ت(



 ٧٠

أليب الفضل عيل بن أمحد بن : نتائج األفكار يف ختريج أحاديث األذكار للنووي  −١٠٧
نـرش دار ابـن . , حتقيـق محـدي عبداملجيـد الـسلفي ) ٨٥٢ت(حجر العسقالين 

  .٢٠٠٠/ ١٤٢١ دمشق وبريوت الطبعة األوىل –كثري 
أليب السعادات املبـارك بـن حممـد ابـن األثـري : النهاية يف غريب احلديث واألثر  −١٠٨

ــزاو) ٦٠٦ت(اجلــزري  ــق طــاهر ال ــاحي , حتقي ــة . ي وحممــود الطن نــرش املكتب
 .اإلسالمية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٧١

 
 
 

 فهرس
 

 املوضوعات



 ٧٢

 رقم الصفحة               املوضوع  
 

 ٦ – ٣                     املقدمة
 ٥                                          خطة البحث
 ٥                                           أمهية البحث
 ٦                                         منهج البحث

 ١١ – ٧                                        التمهيد
 ١٣                 اهللا اهلمداين األعوراحلارث بن عبد

 ١٦                   ري بن سعيد املدينيالزب
 ٢٠                  أبو اجلارود الثقفيزياد بن املنذر

 ٢٣                                   يسويد بن عبدالعزيز الدمشق
 ٢٨               عبدالرمحن بن عثامن أبو بحر البكراوي

   ٣١                   يسى بن املسيب البجيلع
ْ بن مسمول املخزوميحممد بن سليامن َ               ٣٣ 

 ٣٦               حييى بن يعىل أبو زكريا األسلمي القطواين
 ٤١ − ٤٠                          اخلامتة

 ٥١ − ٤٢                         ر واملراجعقائمة املصاد
 ٥٣                                           فهرس املوضوعات

 


